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De evaluatie van het Gemeenschappelijk Strategisch Kader Waardig Werk werd door Humanya en 
DRIS uitgevoerd, ondersteund door een begeleidingscomité. De Dienst Bijzondere Evaluatie 
verzekerde de conformiteit van dit evaluatieverslag met de referentietermen en de methodologische 
nota.  

De meningen die in dit document worden geformuleerd, vertegenwoordigen de standpunten van de 
auteurs en weerspiegelen niet noodzakelijk de positie van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 
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Technische voorschriften  

 
1. Inleiding 

Het Koninklijk Besluit van 11 september 2016 regelt de uitrol van Gemeenschappelijke 
strategische kaders (GSK’s) door Belgische niet-gouvernementele organisaties binnen de 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking. De evaluatie die door de Dienst Bijzondere 
Evaluatie (DBE) wordt opgestart focust zich op één specifiek GSK, met name het 
Gemeenschappelijk strategisch kader Waardig Werk (GSK Waardig Werk).  

Het GSK Waardig Werk volgt een thematische benadering. “Waardig Werk” is een 
prioritair thema binnen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking waardoor het GSK 
Waardig Werk de nodige aandacht verdient. Het GSK Waardig Werk werd voorbereid in 
2015-2016 en is gebaseerd op vier gemeenschappelijk regionale contextanalyses over 
waardig werk en bevat vier dimensies: jobcreatie, recht op werk, sociale bescherming en 
sociale dialoog. Deze 4 dimensies vormen tevens de vier pijlers van de Waardig Werk-
Agenda van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). De evaluatie die nu wordt 
opgestart peilt naar de meerwaarde van het GSK Waardig Werk sinds haar start en 
draagt bij tot een actualisering.  

2. Algemene Context 

2.1. Reglementair en wettelijk kader 

De Wet betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking1 (19 maart 2013) 
duidt “Waardig en Duurzaam Werk” aan als één van de drie prioritaire thema’s voor de 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking en verwijst voor het behalen van haar algemene 
doelstellingen naar de Waardig Werk agenda van de Internationale Arbeidsorganisatie 
(IAO) die voorrang dient te krijgen binnen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.  

De “Parlementaire resolutie betreffende de opname en verankering van het 
recht op sociale bescherming in het Belgisch internationaal beleid”2 (4 mei 2016) 
legt de nadruk op sociale bescherming als onderdeel van de Waardig Werk Agenda.  

Het “Koninklijk Besluit betreffende de niet-gouvernementele samenwerking”3 
(11 september 2016) geeft de voorwaarden aan voor de totstandkoming en werking van 
gemeenschappelijke strategische kaders, met name de geldigheidsduur, de elementen 
die elk GSK moet bevatten, de voorwaarden en timing voor het indienen of het 
hernieuwen van een GSK, de opvolging, alsook de financiering. 

Het “Koninklijk Besluit betreffende het aantal gemeenschappelijke strategische 

kaders van de niet-gouvernementele samenwerking en hun geografische of 
thematische dekking”4 eveneens van 11 september 2016, beperkt het aantal 
mogelijke GSK’s in aantal tot 30 en geeft de vrijheid voor de totstandkoming van GSK’s 
met thematische dan wel geografische benadering. Opmerkelijk is dat het KB van 11 
september voor de periode 2017-2021 meteen aangeeft dat uitzonderlijk 33 GSK’s tot 
stand kunnen komen. Met betrekking tot transnationale thematische GSK’s worden in het 
KB de mogelijkheden beperkt, bovendien wordt een extra termijn van minstens 18 
maanden voorzien om een gemotiveerde intentie in te dienen. Het KB creëert hierdoor 
extra drempels voor de vorming van thematische GSK’s. 

                                                           
1
 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2013/03/19/2013015084/staatsblad  

2 https://www.dekamer.be/doc/flwb/pdf/54/1174/54k1174010.pdf 
3 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/09/11/2016015111/staatsblad  
4 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/09/11/2016015112/staatsblad  

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2013/03/19/2013015084/staatsblad
https://www.dekamer.be/doc/flwb/pdf/54/1174/54k1174010.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/09/11/2016015111/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/09/11/2016015112/staatsblad
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Een gemeenschappelijke strategische kader heeft tot doel synergiën en 

complementariteit te creëren tussen organisaties en werkingen die de eindbegunstigden  
ten goede komen.  

Zowel een thematische als een geografische benadering voor GSK’s werd opgenomen in 
het KB van 11 september 2016. In de praktijk volgen alle GSK’s een geografische of 
landenbenadering, behalve het GSK Waardig Werk die een thematische benadering volgt.  

2.2. Sustainable Development Goals (SDGs) 

Waardig Werk staat als thema opgenomen in de Sustainable Development Goals 
(SDGs) met een eigen doel  “SDG 8. Eerlijk Werk en Economische Groei” en 12 
subdoelen5. Dit in tegenstelling tot de voorloper van de SDG, de Millennium 
Development Goals waar Waardig Werk geen eigen doel had. De SDG zijn opgevat als 
elkaar aanvullend en versterkend. Zij moeten samen bekeken worden. Er zijn tal van 
linken te leggen met andere doelstellingen en subdoelen, waaronder onder meer SDG 1. 
Geen Armoede. SDG 2. Geen Honger. SDG 3. Goede Gezondheid en Welzijn. SDG 5. 
Gendergelijkheid. SDG 10. Ongelijkheid Verminderen. SDG 16. Vrede Veiligheid en 
Sterke Publieke Diensten. Een GSK Waardig Werk of een gemeenschappelijk programma 
dat daarmee samenhangt kan ook bekeken worden in het licht van SDG 17. 
Partnerschap om doelstellingen te bereiken6.  

2.3. (Trans-)nationaal Kader 

De Belgische wet van 19 maart 2013 verleent in Art.5, zoals hierboven gezien, duidelijk 
voorrang aan de Waardig Werk agenda van de Internationale Arbeidsorganisatie 
(IAO) voor het behalen van de algemene Belgische doelstellingen voor 
ontwikkelingssamenwerking, waardoor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zich 
inschrijft in een internationaal kader.   

De Universal Social Protection 2030 agenda oftewel USP20307 betreft hiernaast een 
brede coalitie van partners ter promotie van universele sociale bescherming tegen 2030. 
De Belgische overheid manifesteert zich in de USP2030 als lid.  

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking financiert verschillende multilaterale 
partnerorganisaties. Zo ook wordt het thema Waardig Werk als dusdanig via de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) financieel ondersteund (deze financiering komt 
echter niet in aanmerking voor de scope en onderzoeksvragen van deze evaluatie).  

Het GSK Waardig Werk gaat uit van de Waardig Werk agenda van de IAO, die zoals 

hierboven geschetst is opgenomen in de Belgische wet van 2013. Deze evaluatie kan in 
haar contextanalyse bekijken van welke definities andere interventies8 uitgaan wanneer 
ze het hebben over Waardig Werk en of de definitie van Waardig Werk op dezelfde 
manier wordt toegepast. De evaluatie kan deze nationale en internationale tendensen in 
de contextanalyse meenemen en toelichten. 

2.4. Timing 

Het GSK Waardig Werk vloeit voort uit gezamenlijke contextanalyses van een groep van 
9 organisaties in 2015. Het proces tot de vorming van een GSK Waardig Werk werd door 
dezelfde groep opgestart op 8 februari 2016 en mondde uit in een goedgekeurde tekst op 

                                                           
5 https://www.sdgs.be/nl/sdgs/8-waardig-werk-en-economische-groei 
6 https://www.sdgs.be/nl/sdgs/17-parternschap-om-doelstellingen-te-bereiken 
7 https://www.usp2030.org/ 
8 Andere interventies binnen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zijn o.a. deze van BIO, Enabel… 

https://www.sdgs.be/nl/sdgs/8-waardig-werk-en-economische-groei
https://www.sdgs.be/nl/sdgs/17-parternschap-om-doelstellingen-te-bereiken
https://www.usp2030.org/
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30 april 2016.9 Opgemerkt dient te worden dat pas op 11 september 2016 er sprake was 
van een wettelijke kader voor GSK’s. Het GSK Waardig Werk werd in het KB opgenomen 
vanaf 1 januari 2017 als GSK voor de periode 2017- 2021, het coördinatieplatform GSK 
Waardig Werk dat het GSK beheert is opgericht in de loop van 2017. Met andere 
woorden, 2019 is nog maar het derde jaar van uitvoering.  

De intentie van de organisaties van het coördinatieplatform om het GSK Waardig Werk te 
hernieuwen voor de periode 2022-2025 werd evenwel bevestigd waardoor in 2020 
discussies aanvangen over een actualisering van het GSK Waardig Werk. Deze evaluatie 
komt op tijd om aan de actualisering van het GSK Waardig Werk bij te dragen.  

3. GSK Waardig Werk  

3.1. Synergie en verwachte meerwaarde  

De minister voor ontwikkelingssamenwerking voorzag zijn toestemming voor de opstart 
van een GSK Waardig Werk op basis van een verwachte meerwaarde en synergie, 
waarna concrete doelstellingen geformuleerd werden deze te concretiseren en 
bewerkstellingen.  

Het GSK Waardig Werk heeft voor haar doelstellingen de vier pijlers van de Waardig 

Werk agenda van de IAO overgenomen in 4 strategische (sub-)doelstellingen.  
- creatie van waardige jobs  
- rechten op het werk garanderen 
- sociale bescherming uitbreiden  
- sociale dialoog bevorderen 

 
Gelijkheid tussen mannen en vrouwen en milieu als transversale doelstellingen  

Deze doelstellingen worden uitgewerkt met de bedoeling een meerwaarde te creëren en 
de capaciteit te verhogen van de Belgische organisaties enerzijds, alsook anderzijds in 
het bijzonder wordt getracht via de doelstellingen de capaciteiten en de acties te 
versterken van de partners in Afrika, het Midden Oosten, Azië, Latijns-Amerika en de 
Caraïben.  

Het GSK Waardig Werk kon voortbouwen op 4 contextanalyses die ze uitwerkten in 
2015: 

- Azië  
- Latijns-Amerika en de Caraïben 
- West-Afrika, Noord-Afrika en het Midden Oosten  
- Oost-Afrika, Centraal-Afrika en Australië 

3.2. Betrokken actoren  

De betrokken actoren binnen het GSK Waardig Werk betreffen vier ngo’s, drie vakbonden 
en twee mutualiteiten die ook op andere vlakken raakpunten hebben, dan wel al eerder 
hebben samengewerkt. Zij zijn met name reeds bekend met de Waardig Werk Agenda.  

De 9  lidorganisaties van het GSK Waardig Werk zijn : IIAV/IEOI (ACV/CSC), WSM vzw, 
ANMC/LCM, IFSI/ISVI (FGTB/ABVV), FOS vsw, UNMS/NVSM, BIS/MSI (ACLVB/CGSLB), 
Solsoc asbl, Oxfam Solidariteit vzw. Sinds 2017 groeperen deze 9 organisaties zich in een 
coördinatieplatform Waardig Werk.  

Deze organisaties werken samen met lokale partners binnen drie programma’s  

                                                           
9
 https://www.wsm.be/files/files/financi-n/Cadre_Strat-gique_Commun_Travail_D-cent.pdf 

https://www.wsm.be/files/files/financi-n/Cadre_Strat-gique_Commun_Travail_D-cent.pdf


 

8 
 

- programma IIAV/IEOI (ACV/CSC), WSM vzw 
(ANMC/LCM), BIS/MSI (ACLVB/CGSLB)  

- programma IFSI/ISVI (FGTB/ABVV), FOS vzw, 
UNMS/NVSM/Solsoc asbl 

- programma van Oxfam Solidariteit waarbinnen Waardig 
Werk is opgenomen binnen het Azië programma.  

De vraag stelt zich in hoeverre de lokale partners direct betrokken actoren zijn, daar zij 
via de programma’s te maken krijgen met het GSK. De veranderingstheorie geeft echter 
aan dat het GSK Waardig Werk wel degelijk capaciteitsversterking tot stand wil brengen 
bij de Belgische partners én bij de lokale partners (zie ToC).  

Naast de lidorganisaties van het GPWW volgen de federaties (ACODEV/ngo-
federatie/Fiabel) de gemeenschappelijke strategische kaders op. 

Binnen DGD zijn de diensten D0.1, D2.3, D3 en D3.3 betrokken in de opvolging van de 

gemeenschappelijke strategische kaders en het thema waardig werk. DGD voorziet in 
jaarlijkse strategische dialogen met het GSK zoals in het KB bepaald is. In 2020 worden 
de diensten D1 en D3 samengevoegd binnen de DGD.  

4. Waarom deze evaluatie? 

Deze evaluatie beoogt te helpen bij de actualisering van het Gemeenschappelijk 
strategisch kader Waardig Werk en de hernieuwde (gezamenlijke) programma’s die 
samenhangen met het GSK Waardig Werk. Gelet op het belang van deze discussie wordt 
een evaluatie opgestart.  

In functie argumenten aan te dragen voor een actualisering, heeft deze evaluatie de 

doelstelling een blik te werpen op het GSK Waardig Werk vanaf haar startdatum om na 
te gaan welke meerwaarde zij heeft gecreëerd, welke elementen bijdragen aan succes en 
welke elementen vatbaar zijn voor verbetering of aanpassing. Deze evaluatie kan mee 
helpen de werking van het GSK en de Belgische Ontwikkelingssamenwerking te plaatsen 
in een internationale context en de Sustainable Development Goals.  

Het Koninklijk Besluit van 11 september 2016 voorziet verschillende elementen en 
doelstellingen die een GSK moet bevatten. De evaluatie heeft concreet tot doel na te 
gaan of deze doelstellingen in de uitwerking ervan voldoende coherent zijn en in welke 
mate zij reeds een meerwaarde vormen of nog kunnen uitgediept worden.  

Daar dit GSK Waardig Werk het enige GSK betreft dat een thematische benadering volgt, 
is een nevendoelstelling van de evaluatie te bekijken welke elementen eigen zijn aan 
(dit) thematische GSK. Waardig Werk is een van de prioritaire thema’s van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking, wat deze evaluatie nog pertinenter maakt, ook naar andere 
interventies (van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking) toe.  

Een aandachtspunt voor de Belgische Ontwikkelingshulp blijft de impact op de 

eindbegunstigden in de partnerlanden. De meerwaarde van een GSK Waardig Werk kan 
ook bekeken worden via de lokale partners.   
 

5. Voorwerp en scope van de evaluatie 

5.1. Onderzoeksperiode  

Er dient gelet op het korte bestaan van het GSK Waardig Werk dat in 2016 ontstond en 
het nog recentere bestaan van een coördinatieplatform WW in 2017. De 
onderzoeksperiode voor deze evaluatie van het GSK zal in essentie de periode 2016-2019 
zijn. Er zal worden gekeken naar de periode sinds de start van het GSK, alsook de 
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periode net voor de start van het GSK die heeft geleid tot de oprichting ervan, om tot 
een goed begrip over de meerwaarde van het GSK sinds haar oprichting. Er wordt tevens 
naar de toekomst gekeken door middel van aanbevelingen die nuttig dienen te zijn voor 
een actualisering van het GSK.  

5.2. Onderzoeksvragen  

Wat zal wel en wat zal niet geëvalueerd worden. Gelet op de timing van deze 
evaluatie en de beperkte tijd voor een onderzoeksbureau, dient de scope van deze 
evaluatie beperkt te blijven. Ook dient gelet op de bruikbaarheid van de evaluatie en de 
strategische waarde ervan. Hierdoor dienen de doelstellingen goed afgebakend te 
worden.  

5.2.1. Aspecten die zullen geëvalueerd worden 

 De relevantie van de ToC en de coherentie tussen de doelstellingen van een GSK 
en de 4 pijlers van de Waardig Werk Agenda. Er kan worden onderzocht hoe de 4 
pijlers in de ToC van het GSK en de ToC van de programma’s worden opgenomen. 
Ligt de ToC in lijn met de internationale context van de Sustainable Development 
Goals. Hoe passen de doelstellingen van een GSK bij de concrete invulling van de 
ToC en de benadering van de 4 pijlers als subdoelstellingen van het GSK Waardig 
Werk.  
 

 Overleg en Coördinatie. Welke meerwaarde en vooruitgang is er geboekt op het 
vlak van overleg en coördinatie? Er werd door de 9 lidorganisaties van het GSK 
Waardig Werk vrij snel gekozen voor de oprichting van een coördinatieplatform 
GSK Waardig Werk, waarbinnen er verschillende continentale en thematische 
werkgroepen opgestart werden om haar takenpakket concreet in te vullen. Los 
van deze werkgroepen zijn er linken met andere bestaande werkgroepen of 
platformen waarbij Waardig Werk (of een sub-thema ervan) centraal staat en 
waarbij meerdere van de 9 lidorganisaties een belangrijke rol spelen. Zo is er de 
Schone Klerencampagne, de werkgroep Corporate Accountability, de werkgroep 
Sociale Bescherming. Het doel van de evaluatie is na te gaan of deze methode 
van overleg en coördinatie relevant is voor de doelen van het GSK volgens de 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking, of de keuze en rolverdeling van actoren 
pertinent is gebleken. Tevens wordt nagegaan hoe doelmatig en doeltreffend deze 
methode is gebleken.  
 

 Complementariteit en synergie. Bepaalde synergiën en samenwerkingen waren 
(soms verregaand) reeds aanwezig voor de opstart van het GSK Waardig Werk. 
Deze evaluatie zal concreet trachten nagaan wat het GSK Waardig Werk hier 
bovenop bijbracht aan synergie en complementariteit, met name dus in 
vergelijking met de situatie vooraf of in de situatie dat een GSK Waardig Werk zou 
ontbreken. In welke mate leidde het GSK tot meer, meer intense en meer 
duurzame samenwerking. Zonder de programmaresultaten te bespreken kan 
bekeken worden of deze complementariteit en synergie beperkt blijft tot België en 
of de synergieën en coördinatie ook hun weg vinden naar de lokale partners.  
 

 Collectief leren. De evaluatie gaat na welke mechanismen zijn ontwikkeld om 
terugkoppeling en collectieve leertrajecten mogelijk te maken. Met deze evaluatie 
wordt nagegaan of er gezamenlijke lessen getrokken worden en of best practices 
gedeeld worden, alsook op welke manier en op welk niveau geleerde lessen 
gedeeld worden binnen en buiten het coördinatieplatform. De evaluatie heeft tot 
doel na te gaan of de coördinatie ook een invloed had op de vorming van de 
programma’s van de lidorganisaties. Dat laatste houdt evenwel niet in dat deze 
programma’s op zich in diepgang zullen worden geëvalueerd (zie ook verder). 
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 Sensibiliserend effect van het GSK. Slagen de organisaties van het GSK Waardig 

Werk erin andere actoren te sensibiliseren rond Waardig Werk. De evaluatie heeft 
twee taken. Ten eerste bekijkt de evaluatie binnen de werking van het GSK naar 
de coherentie tussen het GSK Waardig Werk en de programma’s in functie van de 
ToC en het betrekken van de eindbegunstigden (zie hierboven). Ten tweede kan 
gekeken worden naar actoren buiten het GSK en de programma’s, met name naar 
andere actoren en interventies van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.  
 

 De thematische benadering. DBE zal met haar evaluatie van het GSK Waardig 
Werk bekijken of er lessen te trekken vallen uit het GSK Waardig Werk die 
aanleiding kunnen geven tot reflectie betreffende de(-ze) thematische benadering. 
Welke zijn de elementen eigen aan de(-ze) thematische benadering en hoe 
worden deze binnen dit GSK geïmplementeerd. Welke meerwaarde bieden deze 
elementen voor dit GSK.  

5.2.1. Aspecten die niet zullen geëvalueerd worden 

 Er zal geen globale evaluatie plaatsvinden van het systeem van 
gemeenschappelijke strategische kaders. De beslissing om te gemeenschappelijke 
strategische kaders toe te laten voor de komende periode na 2022 is reeds 
genomen. Ook bestelden de federaties een externe evaluatie die de algemene 
werking van de gemeenschappelijke strategische kaders in kaart brengt om bij te 
dragen tot hun werking en wil de DBE complementariteit creëren tussen beide 
evaluaties en overlap voor zover mogelijk vermijden.  
 

 Er zal geen evaluatie plaatsvinden van thematische versus geografische 
strategische kaders. Deze evaluatie zal geen doorgedreven analyse maken van 
beide benaderingen, daar er reeds gekozen is in het Koninklijk Besluit om beide 
benaderingen naast elkaar te laten bestaan. Verder is het beleid van het GSK’s 
nog niet lang genoeg uitgerold om te komen tot voldoende onderbouwde 
conclusies. Daarnaast – en niet onbelangrijk – is het moeilijk te vergelijken tussen 
landenbenadering en thematische benadering in de huidige context, waarbinnen 
er maar één enkel thematisch GSK (Waardig Werk) is, tegenover vele 
geografische GSK’s die elk zeer verschillend zijn. Deze factoren bemoeilijken een 
comparatieve analyse. 
 

 Het bredere thema Waardig Werk binnen de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking wordt niet geëvalueerd. Om de scope beperkt en 
toepasbaar te houden, wordt in deze evaluatie gefocust op het Gemeenschappelijk 
strategisch kader Waardig Werk.  De Dienst Bijzondere Evaluatie kan bekijken of 
in de toekomst een bredere evaluatie van deze thematiek mogelijk is daar het 
thema Waardig Werk in de Belgische wet ingeschreven staat als prioriteit.  
 

 Er wordt geen veldonderzoek voorzien naar de partnerorganisaties. Wel wordt 
getracht op andere manieren de lokale partners mee te nemen in het onderzoek 
(eventueel via vragenlijsten en/of (skype-)interviews op afstand). Er zal met de 
lokale partners niet getracht worden de resultaten van de programma’s te 
evalueren, er wordt de lokale partners duidelijk gemaakt dat het doel van de 
evaluatie is na te gaan of ze veranderingen zien  
 

 De programma’s worden niet in detail geëvalueerd. De programma’s maken reeds 
het voorwerp uit van andere evaluaties. Wel wordt nagegaan in hoeverre de start 
van het GSK het vormingsproces van de programma’s veranderd heeft. Aangezien 
2019 voor het GSK Waardig Werk pas het derde jaar van uitvoering is, horen de 
verwachtingen rond concrete resultaten van de programma’s op het terrein 
realistisch te blijven. Het proces van het GSK zelf (met inbegrip van het 
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vormingsproces van programma’s) is wel voldoende gevorderd om geëvalueerd te 
worden. Het doel van de evaluatie is om elementen aan te dragen die de 
actualisering van het GSK én de actualisering van de programma’s kunnen 
voeden.  

 

6. Evaluatievragen 

6.1. Relevantie veranderingstheorie (ToC) 

Is de veranderingstheorie (ToC) van het GSK Waardig Werk relevant gebleken? Wordt er 
gekozen voor de juiste actoren om een meerwaarde te creëren, is de gekozen vorm van 
coördinatie relevant en is het relevant (geweest) te gaan coördineren tussen de actoren? 
Blijft de coördinatie beperkt tot België of worden ook partners betrokken? De evaluatie 
zal nagaan of er in de praktijk meer en anders dan vroeger gecoördineerd en 
samengewerkt wordt en of dit op een relevante manier gebeurt.  

6.2.Coherentie en crossover thematische aanpak / landenaanpak 

Zijn de 4 subdoelstellingen Waardig Werk coherent met de doelstellingen van een GSK? 
Er is gekozen voor een thematische benadering. Is deze coherent met de 
landenbenadering en de regionale benadering binnen de ToC? De 9 lidorganisaties en de 
3 programma’s binnen het GSK hebben een veronderstelde synergie nog voor het tot 
stand komen van het GSK, maar er zijn ook verschillen in benadering en werking, zo 
wordt binnen het GSK per land en regionaal gewerkt. Er zijn twee gezamenlijke 
programma’s, en een apart programma waarbij een luik Waardig Werk werd opgenomen 
binnen een regionale programma Azië. Hoeveel coherentie bestaat er tussen de 
verschillende regionale en landenbenaderingen?  

6.3. Doeltreffendheid  

Wat zijn de resultaten van het GSK Waardig Werk? Heeft het GSK Waardig Werk 
geholpen voor een meer gecoördineerde aanpak? En hoe is dit te merken? Is dit het 
coördinatieplatform dat dit aanstuurt of zijn er andere mechanismes in werking? Kortom, 
hoe doeltreffend is het coördinatieplatform? Hiernaast wordt onderzocht of er werkelijk 
sprake is van collectief leren en of dit structureel verankerd wordt? Hoe wordt collectief 
leren omgezet in de praktijk (in vergelijking met de situatie voor het GSK). Kan dit nog 
verbeterd worden? Voor de doeltreffendheid wordt tot slot een eerste blik geworpen op 
de programma’s. Zonder de programma’s in detail te onderzoeken, kan gekeken worden 
of er een verschil van inhoud en indiening merkbaar is tussen oude en nieuwe 
programma’s. Heeft een gecoördineerde aanpak gezorgd voor een wijziging in de (inhoud 
van en aanloop naar) programma’s? 

6.4. Doelmatigheid 

Hierbij wordt bekeken wat de kosten/batenanalyse is van dit GSK Waardig Werk. Er 
wordt aangenomen dat een doorgedreven coördinatie veel energie en overleg vergt. 
Weegt deze energie en tijd die in het GSK gestoken wordt op tegen het resultaat? In 
welke mate zijn budgettaire beperkingen een hindernis om opportuniteiten van synergie-
complementariteit en collectief leren te operationaliseren? 
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7. Aanpak en verloop 

7.1. Fase 1: methodologie, document studie en interviews 

Begin van de evaluatie – maart 2020. Gelet op de voorziene timing wordt voorzien 
dat de evaluatie kan starten in maart 2020.  

Deze eerste onderzoeksfase omvat: 

- Een definitieve methodologische nota: Kort na de notificatie van de opdracht zullen 

de evaluatoren een methodologische nota aan de begeleidende dienst voorstellen. De 
methodologische nota bevat, onder andere het evaluatie kader dat gebruikt zal 
worden.  

- Een documentenstudie. Om de taak van de evaluatoren te vergemakkelijken zal de 
documentatie zoveel mogelijk hun vanaf het begin van de werkzaamheden ter 
beschikking gesteld worden. 

- Interviews in België met de voornaamste betrokken partijen: i) de leden van het 
Coördinatieplatform Waardig Werk (9 organisaties); ii) DGD, in het bijzonder de 
betrokken diensten; en iii) andere actoren Belgische Ontwikkelingssamenwerking 
(federaties, Enabel (ex BTC) en Bio). Lokale partners zullen geïdentificeerd worden 
met het oog op (latere) interviews.  

- Een presentatievergadering over deze nota zal worden georganiseerd met het 
begeleidingscomité, via PowerPointpresentatie. 

7.2. Fase 2: Een tussentijds rapport 

Voorlopige rapport  april – eind mei 2020. Dit rapport zal belangrijk zijn, daar het 
reeds een basis zal vormen voor de actualisering van het GSK Waardig Werk en bredere 
discussies. Er worden geen veldonderzoeken voorzien, wat een snelle evaluatie mogelijk 
maakt. 
- Er zullen voorlopige bevindingen worden meegedeeld met een focus op de context en 

de vier doelstellingen van een GSK, de ToC en een eerste zicht op de betrokkenheid 
van lokale partners.  

- Het studierapport zal de resultaten van de documentanalyse en de interviews 
bevatten. Het dient dan ook volledig te zijn en te berusten op alle beschikbare 
informatie om tot voorlopige conclusies te kunnen komen.  
 

- De voorlopige vaststellingen zullen gepresenteerd en besproken in een verslag dat 
aan de Dienst Bijzondere Evaluatie bezorgd wordt, en na controle door de DBE zal 
besproken (en in kleine kring verspreid) zal worden tijdens een vergadering van het 
begeleidingscomité. 

7.3. Fase 3: Eindverslag 

Eindrapport juni – eind juli 2020. De laatste fase omvat de analyse en triangulatie 
van de ingewonnen informatie en leidt tot een eindrapport. De bedoeling van deze 
evaluatie is een nuttig eindrapport af te leveren dat nuttig kan zijn voor de gesprekken 
die plaatsvinden bij de actualisering van het GSK Waardig Werk en de vorming van 
nieuwe programma’s.  

In september 2020 wordt een restitutie georganiseerd, dit is voor het indienen van een 

geactualiseerde versie van het GSK Waardig Werk dat voorzien is rond februari 2021.  
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De gedetailleerde structuur van het eindrapport zal in de loop van de evaluatie 

overeengekomen worden. Het algemeen plan zal echter de volgende onderdelen moeten 
bevatten: 

- inhoudstafel, 

- lijst met afkortingen en acroniemen, 

- samenvatting, 

- context van de evaluatie, 

- gebruikte methodologie en aanpak, 

- antwoorden op de evaluatievragen, 

- bevindingen en lessen,  

- conclusies, 

- aanbevelingen, 

- bijlagen.  

De tekst van het rapport zal de 50 pagina’s niet overschrijden (bijlagen niet inbegrepen). 
Bijkomende informatie over de context of de methodologische / analyse aspecten zullen 
opgenomen worden in de annexen. 

De bijlagen zullen minstens het volgende bevatten:  

- de referentietermen (Bijlage  1),  

- de lijst van ontmoete personen;  

- de lijst geraadpleegde documenten;  

- de commentaren over het voorlopig eindverslag waarmee de evaluatoren geen 
rekening hebben gehouden en de redenen hiervoor; 

- elke andere informatie ter basis van de analyse of tabellen. 

Het voorlopig eindrapport zal voorgesteld en besproken worden in een 

begeleidingscomité. Het zal mogelijk zijn om opmerkingen te formuleren en wijzigingen 
te vragen van deze eerste versie van het rapport.  

Vervolgens zal de definitieve versie van het eindrapport voorgelegd worden in het Frans 
en in het Nederlands. De evaluatoren zullen vrij zijn om al dan niet de geformuleerde 
opmerkingen op te nemen. Ze zullen echter hun beslissingen schriftelijk moeten 
rechtvaardigheden. Deze schriftelijke verantwoording maakt deel uit van het eindrapport, 
samen met de commentaren in de bijlagen.  

Naast het eindrapport schrijven de consultants:  

- een samenvatting van maximum 5 - 6 pagina’s, in het Frans en Nederlands. Het 

niveau moet toegankelijk zijn en de voornaamste bevindingen, conclusies en 
aanbevelingen hernemen, met hun interpretatie en argumentatie. Deze samenvatting 
moet vlot door het grote publiek kunnen gelezen en begrepen worden.  
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7.4. Fase 4: Restitutie en diffusie 

Het eindrapport in het Frans en Nederlands zal het voorwerp uitmaken van een 
publieke restitutie van een dag gedurende de welke een bijdrage in de vorm van een 
PowerPoint presentatie aan de consultants gevraagd wordt. 

DBE neemt de verantwoordelijkheid om het rapport naar het Parlement, de stakeholders 
en het publiek te verspreiden en om een management response te vragen aan de 
betrokken organisaties.   

 

8. Evaluatiemethoden   
 

De in de offerte uiteengezette evaluatiemethode houdt volgende elementen in: 

- Desk research en literatuurstudie 

- Een contextschets van het GSK Waardig Werk, met inbegrip van het wetgevend 

kader en de internationale context van de bredere thematiek Waardig Werk 

(IAO,…) 

- Analyse van de documenten met betrekking tot het GSK Waardig Werk 

- Opmaak van een mapping van de Belgische actoren die betrokken zijn bij het 

gemeenschappelijk strategisch kader en de buitenlandse actoren die hun lokale 

partners zijn.  

- Interviews met relevante stakeholders (cfr. de actoren). In een eerste fase de 

Belgische actoren via interviews en andere relevante actoren (federaties, DGD, 

Enabel, …)  

- Interviews met de buitenlandse actoren/partners (via e-mail, skype of 

telefonisch). 

 

De evaluatoren zullen hierbij gebruik kunnen maken van mid-term-rapporten van de 

verbonden programma’s en evaluatierapporten met betrekking tot de 

gemeenschappelijke strategische kaders gepubliceerd door de federaties, indien 

beschikbaar. Er worden geen veldbezoeken voorzien.  

De evaluatoren worden aangemoedigd om rekening te houden met de timing, de 

toepasbaarheid van hun analyses, alsook wordt getracht om binnen de beperkingen de 

impact op de eindbegunstigden in het achterhoofd te houden en niet enkel te focussen op 

het operationele. 

Een raming/schatting van het aantal werkdagen dat voorzien wordt voor de ganse 
evaluatie: 50 à 60 dagen.   

 

9. Beheer van de evaluatie   

9.1. De leidende ambtenaar 

DBE is belast met de overheidsopdracht en met de administratieve omkadering. De 
dienst vertegenwoordigt de aanbestedende overheid en is als dusdanig leidend 
ambtenaar voor de evaluatie. In die hoedanigheid controleert de leidende ambtenaar de 
conformiteit van de evaluatie (op basis van het wettelijk kader en het bestek), maar ook 
de kwaliteit van de procedure en de resultaten van de evaluatie.   



 

15 
 

De leidende ambtenaar beheert het volledige evaluatieproces, van begin tot einde. In die 

zin:  

- is hij verantwoordelijk voor de openbare aanbestedingsprocedure (opstellen van het 
bestek, gunning van de opdracht, betaalopdracht van de facturen, enz.…);  

- staat hij borg voor de conformiteit en de coherentie van de evaluatieprocedure, vanaf 
de referentietermen tot de druk van het eindrapport en de verspreiding ervan; 

- coördineert en stuurt hij de activiteit van de verschillende actoren 

(begeleidingscomité en evaluatieteam); bereidt hij de vergaderingen voor en leidt ze, 
maakt de notulen op, behandelt eventuele conflicten, enz.…; 

- superviseert en verifieert hij de kwaliteit van het werk in de verschillende fasen (hij 
verzekert zich er onder meer van dat de conclusies op een stevige methodologie en 
op feiten gebaseerde zijn); 

- staat hij borg voor het goede verloop van de evaluatie (hij vergemakkelijkt onder 
andere het werk van de evaluatoren en hun toegang tot de informatiebronnen); 

- staat hij borg voor de onafhankelijkheid van de evaluatoren en verzekert zich ervan 

dat rekening wordt gehouden met de opmerkingen en adviezen van de betrokken 
partijen (opmerkingen en adviezen waar geen rekening mee gehouden wordt, zijn het 
voorwerp van een met redenen omkleed antwoord van de evaluatoren); 

- keurt hij de verschillende tussentijds rapporten als het eindrapport en de betalingen 
voor geleverde diensten goed;  

- organiseert hij de verspreiding van de evaluatieresultaten en verzoekt hij een 
management response; hij organiseert ook de restitutiemomenten, in samenspraak 
met de evaluatoren. 

DBE is, als leidend ambtenaar, de enige verantwoordelijk voor de leiding (de ‘sturing’) 

van het evaluatieproces.  

9.2. De betrokken actoren 

De betrokken actoren zijn individuen, groepen of organisaties die rechtstreekse of 

onrechtstreekse verantwoordelijkheden en/of belangen hebben binnen het 

evaluatieproces (project, programma, sector, land, …). Ze worden op bepaalde 

momenten in de evaluatie geraadpleegd om hun advies te geven over de 

referentietermen en de output van de evaluatie. In sommige gevallen wordt hun 

medewerking gevraagd bij het verzamelen van gegevens en bij het organiseren van 

terreinzendingen. Ze kunnen ook gehoord worden door de evaluatoren zonder de 

aanwezigheid van DBE of andere betrokken actoren. Sommige betrokken actoren kunnen 

bovendien deel uitmaken van het begeleidingscomité. Wie uiteindelijk geselecteerd of 

uitgenodigd wordt om deel te nemen aan het begeleidingscomité is de bevoegdheid van 

DBE.   

 

Conform deze definitie is de Dienst Bijzondere Evaluatie geen betrokken actor.  

9.3. Begeleidingscomité 

DBE stelt een begeleidingscomité samen dat bestaat uit de verschillende bij de evaluatie 
betrokken actoren en (eventueel) onafhankelijke experten.  

Het begeleidingscomité ziet toe op de kwaliteit, de geloofwaardigheid en het nut van de 
evaluatie. Het levert – op basis van de beschikbare collectieve kennis – opmerkingen en 
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advies over zowel de voorgestelde methodologische aanpak als over de bevindingen, 
conclusies en aanbevelingen die voortvloeien uit de evaluatie. Eventueel vult het aan of 
corrigeert het de voorlichting van de evaluatoren. 

Zullen lid zijn van de begeleidingscomité (de lijst is illustratief en niet exhaustief): 

 

- minimum twee leden van de Dienst Bijzondere Evaluatie; 

- de betrokken DGD beheerders;  

- vertegenwoordigers van het Coördinatieplatform Waardig Werk 

- vertegenwoordigers van de N.G. Actoren federaties, Enabel 

- een lid van de Beleidscel van de Minister; 

- andere betrokken personen  

Het comité wordt uitgenodigd, voorbereid en voorgezeten door de Dienst Bijzondere 
Evaluatie die er de PV’s van opstelt.  

Het begeleidingscomité is een “technische” werkgroep die als mandaat heeft om kritisch 

na te denken over de evaluatie en pistes aan te reiken. Het heeft als taak de evaluatie te 
volgen, begeleiden en vergemakkelijken. Door de diversiteit in zijn samenstelling kan het 
comité het evaluatieproces verrijken door verschillende standpunten aan te reiken. Het 
comité garandeert de consultants toegang tot de relevante informatiebronnen 
(documentatie, databases, personen). De leden van het comité zijn de contactpersonen 
voor de diensten, directies en instellingen van wie ze lid zijn (DGD, BTC, CMO’s, etc.). Zo 
lichten ze eveneens hun dienst en/of directie in over het evaluatie proces en over de 
evaluatieresultaten en vergemakkelijken ze de toegang tot informatie, het regelen van de 
interviews, etc.   

Door lid te zijn van het begeleidingscomité worden de betrokken partijen aangemoedigd 
om zich de evaluatieresultaten toe te eigenen.  De Dienst Bijzondere Evaluatie zorgt 
echter voor een evenwicht tussen het participatief karakter van de evaluatie en de 
efficiëntie van het proces (zorgen dat de evaluatie tijdig resultaten aanlevert).  

10. Additionele selectiecriteria voor het studiebureau  

- De voorgestelde planning, met respect voor de in het bestek vooropgestelde 
timing, gelet op het belang hiervan. 

- Goed begrip van en visie op de opdracht: een methodologie op maat van de 
doelstellingen van de opdracht. 

- Ervaring en expertise met betrekking tot met name de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking. 

- Een gedegen kennis van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de bredere 
thematiek Waardig Werk. Er wordt geen veldonderzoek in het buitenland voorzien, 
eventueel wel (skype-)interviews met lokale actoren. Er wordt gezocht naar een 
studiebureau dat het thema Waardig Werk / Sociale Bescherming kan duiden 
binnen zowel het internationale kader van de IAO en de SDG’s als in de concrete 
uitwerking ervan in de ontwikkelingslanden.  

- Ervaring in het werken met sociale bewegingen, vakbonden en mutualiteiten, een 
grondige kennis van hun werking en structuur in België en in het buitenland. Het 
bureau besteedt in zijn offerte bijzondere aandacht aan de dimensie 
belangenconflicten.  

11. Offertevereisten 

Er wordt de indieners gevraagd een korte offerte in te dienen. Het is niet nodig om de 
algemene concepten van de evaluatietheorie uit te leggen.  
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De terminologie die in deze referentietermen gebruikt wordt is dat van DAC van de 

OESO. Indien de terminologie en/of definities die in de offerte gebruikt worden niet met 
die van DAC overeenstemmen, wordt gevraagd om de redenen hiervoor duidelijk aan te 
geven en/of die terminologie te definiëren.   

Het maximum aantal punten dat aan elk criterium wordt gegeven is aangeduid in punt 
A11.3.2 van deel A. De manier waarop de offertes zullen genoteerd worden voor deze 
criteria is hieronder uitgelegd. 

11.1 Uitleg van de gebruikte methodologie 

Dit deel moet de verschillende elementen vermeld in punten B7 en B8 bevatten.   

11.2. Uitleg van de gebruikte aanpak 

In het deel “aanpak” moeten de indieners de verschillende praktische aspecten van deze 

evaluatie voorstellen, in overeenkomst met de referentietermen en de methodologie die 

in de offerte wordt voorgesteld.   

 

Enkele belangrijke aspecten :  

 

- de samenstelling van het consultancy team, de verdeling van de competenties en 

taken in het team, gender, talenkennis;  

- het indicatief chronogram van de evaluatie (onafhankelijk van de reële duur van de 

diensten, zal de totale duur van het contract geen 8 kalendermaanden overschrijden).   

12. Deliverables van de evaluatie 

12.1. Aard van de rapporten 

Volgens een tijdschema aanvaard in het begin van de evaluatie en overeenkomstig het 

punt B7, zullen de consultants in een wijzigbare elektronische versie (Word), en in een 

niet-wijzigbare elektronische versie (pdf) de volgende verslagen leveren: 

- Een methodologisch voorstel en een gefinaliseerd werkplan (methodologisch verslag); 

- Een studieverslag; 

- Een eindverslag en de aanvullende documenten zoals vermeld in punt B7.  

De voorlopige verslagen kunnen opgesteld worden ofwel volledig in het Frans ofwel 

volledig in het Nederlands, ofwel met delen in het Frans en delen in het Nederlands. Zij 
zullen voorgesteld worden met (PowerPoint) presentaties waarbij de twee landstalen 
gebruikt worden in meetings waarbij de evaluatoren openstaan voor vragen in beide 
landstalen. 

Het definitief eindverslag en de samenvatting moeten in het Frans en in het 
Nederlands geschreven worden.  

Het eindverslag zal maximum 50 pagina’s bedragen.  

12.2. Kwaliteit 

Het verslag moet begrijpelijk zijn en van een grote leesbaarheid. De vertalingen moeten 
nagelezen worden door een lid van het team dat een kennis op moedertaalniveau heeft 
(C1 van het Europese kader) van de taal. De resultaten en de analyse zullen 
gedetailleerd moeten zijn. De causale link tussen vaststellingen, conclusies en 
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aanbevelingen moet visueel duidelijk zijn de conclusies en aanbevelingen moeten 
gemotiveerd worden. Ze zullen een methodische aanpak moeten aantonen die duidelijk 
de sequentie van de redenering weergeeft. Het is absoluut nodig dat de conclusies en de 
aanbevelingen op optimale wijze kunnen gebruikt worden door de verschillende partijen 
betrokken bij de evaluatie. Dat impliceert dat de conclusies en aanbevelingen in beperkt 
getal moeten blijven en dat hun structuur uitgedacht moet worden teneinde de reactie 
van de betrokken partijen („management respons“) te vergemakkelijken. De 
aanbevelingen moeten ook (budgettair) realistisch en operationeel zijn en per prioriteit 
gerangschikt en voorgesteld worden (en indien nodig gegroepeerd worden). Bovendien 
moeten ze vergezeld zijn van een voorstelling van de verschillende mogelijke opties en 
risico’s gelinkt aan elke mogelijke opties. Ook zullen risico’s en limieten voor elke optie 
worden verduidelijkt. 
 
De rapporten zullen onder andere beoordeeld worden op basis van een kwaliteitsrooster 
door de DBE. 
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Methodologische nota – Evaluatie 

GSK Waardig Werk 
 

BIJLAGE_2  (terug naar overzicht) 

1 Achtergrond10 
 

De Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE) programmeerde voor 2020 een evaluatie betreffende het 

gemeenschappelijk strategisch kader (GSK) met als thema “Waardig Werk”.  De evaluatie heeft een 

lerend karakter en zal een blik werpen op het GSK Waardig Werk vanaf haar startdatum om na te 

gaan welke meerwaarde zij heeft gecreëerd, welke elementen bijdragen aan succes en welke 

elementen vatbaar zijn voor verbetering of aanpassing. Het Koninklijk Besluit van 11 september 2016 

voorziet verschillende elementen en doelstellingen die een GSK moet bevatten.  

Daar het GSK Waardig Werk (voor de onderzoeksperiode) het enige GSK betreft dat een thematische 

benadering volgt, is een nevendoelstelling van de evaluatie te bekijken welke elementen eigen zijn 

aan (dit) thematische GSK.  Waardig Werk is een van de prioritaire thema’s van de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking, wat deze evaluatie nog pertinenter maakt, ook naar andere 

interventies (van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking) toe.  Een aandachtspunt voor de 

Belgische Ontwikkelingshulp blijft de impact op de eindbegunstigden in de partnerlanden. De 

meerwaarde van het GSK Waardig Werk zal dan ook bekeken worden via (o.a.) de lokale partners.   

 

2 Doel van dit document 
 

Deze nota verschaft meer duidelijkheid over de te volgen stappen bij het uitvoeren van de evaluatie 

van het GSK Waardig Werk (WW) in de periode april 2020 – oktober 2020 volgens het voorstel van 

timing (zie verder), dat aangepast werd naar aanleiding van de coronapandemie. De nota werd 

opgesteld tussen de consultants Nancy Jaspers (Humanya) en Pierre Grega (DRIS). 

 
3 Plan van aanpak 
 

Voor het efficiënt en effectief uitvoeren van deze evaluatie stellen de consultants volgend plan van 

aanpak voor: 

3.1. Documentenstudie en oriëntatiegesprekken  

De documentenstudie gebeurt op basis van de documenten die ter beschikking werden gesteld door 

de Dienst Bijzondere Evaluatie via We Transfer, aangevuld met documenten ter beschikking gesteld 

via de referent van het GSK Waardig Werk en de andere actoren van het GSK WW. De 

documentenstudie dient om de consultants in staat te stellen zich een beeld te vormen van het tot 
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stand komen en realiseren van het GSK WW tot nu toe. De documentenstudie wordt aangevuld met 

gesprekken met personen die deelnemen aan het coördinatieplatform Waardig Werk. 
 

3.2. Informatieverzameling 

 

3.2.1. Interviews en focusgroepen 

Algemeen geldt dat bij het verzamelen van informatie er getracht zal worden om personen niet te 

overvragen en zo veel mogelijk slechts 1 keer te bevragen, hetzij via de focusgroepen, hetzij via 

individuele interviews, en overlap zoveel mogelijk te vermijden (op enkele uitzonderingen na). Voor 

de focusgroepen zullen personen worden uitgenodigd die aan ruimere overlegstructuren en 

initiatieven rond Waardig Werk deelnemen dan het CPWW vb. via werkgroepen, projecten en 

programma’s en andere initiatieven rond Waardig Werk. Volgende categorieën van personen zullen 

worden geïnterviewd/uitgenodigd worden om deel te nemen aan een interview of 

focusgroepbijeenkomst (deze opdeling is nog niet gemaakt aangezien de lijst te bevragen personen 

nog in opmaak is met medewerking van de referent van het GSK WW): 

- Personen in België, werkzaam bij NGA’s en die deelnemen aan verschillende werkgroepen, 

initiatieven (vb. project collectief leren binnen het GSK, platforms) direct gerelateerd aan het 

GSK; 

- Idem als voorgaande maar personen buiten België vb. lokale landen – of 

regiovertegenwoordigers van de GSK-actoren Waardig Werk 

- Lokale partnerorganisaties van de GSK-actoren Waardig Werk, rechtstreeks of onrechtstreeks 

bij het GSK WW betrokken; 

- DGD-medewerkers: zij die de thematische opvolging van het GSK WW doen, de DGD-

programmabeheerders (van de gezamenlijke programma’s van de GSK-actoren WW), de DGD-

directie e.a. relevante DGD-medewerkers; 

- Externe personen in België of daarbuiten, al dan niet werkzaam bij NGA’s, en die niet 

rechtstreeks deelnemen aan het GSK WW maar er – indirect- wel een link mee hebben vb. 

NGA’s waarmee GSK-actoren WW mee samenwerken in het kader van 

synergie/complementariteit; vb. ILO-vertegenwoordiger in België, vertegenwoordiger van 

internationale federaties waarvan de GSK- actoren lid zijn; 

- Andere externe personen vb. van Enabel, Bio, het Kabinet Ontwikkelingssamenwerking, andere 

die meer inzicht kunnen verschaffen over het opnemen van Waardig Werk in de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking. 

Van de eerste categorie personen kunnen mits voldoende personen beschikbaar een tweetal 

focusgroepen georganiseerd worden. In het kader van de corona-pandemie zullen deze waarschijnlijk 

online georganiseerd worden met een maximum van 5 personen per groep (om discussie online 

haalbaar te houden).  

Wat de DGD-medewerkers betreft, zullen enkele DGD-medewerkers uitgenodigd worden voor een 

focusgroep-discussie en enkelen voor een interview. 

Er zal bij het organiseren van interviews rekening gehouden worden dat min. 2 van de partnerlanden 

(vb. in Afrika) en 2 van de niet-partnerlanden (vb. in Azië/Latijns-Amerika) van de Belgische 

Ontwikkelingssamenwerking betrokken worden. 
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3.2.2. Online enquête 

In het verlengde van de interviews en de focusgroepen wordt een korte online enquête verstuurd 

naar een aantal NGA’s. De enquête zal peilen naar de mate waarin het GSK WW een verschil maakt 

en een toegevoegde waarde heeft op het vlak van het thema Waardig Werk voor CMO/IA- actoren in 

België en op het terrein (door al dan niet lokaal aanwezig te zijn via de GSK-leden WW en haar lokale 

partners).  

 

3.2.3. Focusgroep met vertegenwoordigers van het CPWW 

Na analyse van de informatie uit de documentstudie en eerste 

interviews zal een bijkomende focusgroep georganiseerd 

worden met actoren van het GSK Waardig Werk.  Voor deze 

bijeenkomst suggereren we het gebruik van de 

vierkamermethodiek, waarbij tijdens de terugkoppeling over 

de evaluatie op een participatieve manier wordt nagedacht 

over suggesties voor de toekomst, die de aanbevelingen van 

de evaluatoren kunnen versterken of helpen onderbouwen 

(door achtereenvolgens te werken rond bevindingen – 

suggesties – haalbaarheid – aanbevelingen). Output: 

uitgebreide hand-outs. 

3.2.4. Bijkomende interviews 

Deze interviews hebben een vierledig doel: 

- Het verzamelen van extra, nog ontbrekende informatie 

- Het verduidelijken van onduidelijke of tegenstrijdige informatie eerder verzameld 

- Via enkele diepte-interviews het uitwerken van een drietal illustratieve cases die de 

meerwaarde van het GSK Waardig Werk illustreren (kan ook na de tussentijdse rapportage 

uitgewerkt worden) 

- Het verder onderbouwen en documenteren van de mening van lokale GSK WW-partners   

    

De evaluatie zal bekeken worden vanuit zowel operationeel als vanuit strategisch oogpunt.  Beide 

perspectieven zijn belangrijk om mee te nemen in de evaluatie. Zonder te willen vergelijken met 

andere benaderingen (vb. de geografische landenbenadering) of andere actoren zal gekeken worden 

welke elementen eigen zijn aan deze thematische benadering, hoe deze binnen het GSK gebracht 

werden, en hoe de thematische aanpak op een relevante manier beantwoordt aan de doelstellingen 

van de oprichting van het GSK. 

Triangulatie van verzamelde informatie gebeurt door informatie uit de documentenstudie, 

interviews, focusgroepen en online enquête onderling af te toetsen.  

 

3.3. Tussentijdse rapportering 

Verdere stappen zijn: 
1 Opmaken en versturen draftrapport naar het begeleidingscomité 

2 Voorstellen draftrapport tijdens een begeleidingscomité  

3 Verwerken van de feedback in het draftrapport en afwerken finale versie van het eindrapport 

4 Restitutie van het eindrapport  
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5 Vertaling rapporten in het NL/FR 

Het draftrapport zal gedeeltelijk in het Nederlands, gedeeltelijk in het Frans geschreven worden. Het 

eindrapport zal zowel volledig in het Nederlands als in het Frans vertaald orden. 

 
 

4 Voorstel kalender voor de evaluatie 
 
De kalender zoals opgenomen in de offerte werd aangepast aan de huidige corona-omstandigheden 
en ziet eruit als volgt: 

 

Beschrijving Timing 

Fase 1: Start + informatieverzameling 

- Eerste bijeenkomst met het begeleidingscomité, bespreking en 
goedkeuring methodologische nota 

Half maart ‘20 
13 mei 2020 

- Documentenstudie  16-30 maart 2020 
Tegen 5 mei 2020 

- Interviews 16/03- 17/04/’20 
Tss 5 mei- 30 juni‘20 

- Enquête 20/04- 30/04/’20 
15/06-30/06/’20 

- Focusgroep(en) Voor eind april 2020 
Voor eind juni ‘20 

- Aanvullende interviews Tss 15-30 juni ‘20 

Fase 2: Tussentijdse rapportering  

- Eerste analyse bevindingen 04-08/05 
Eerste week juni ’20 + 
begin juli 

- Focusgroep actoren CPWW (discussie bevindingen, tussentijdse 
conclusies en aanzet aanbevelingen) 

Half mei ’20  
23/06 2020 
 

- Begeleidingscomité: voorstelling belangrijkste bevindingen, 
conclusies en aanbevelingen (via een uitgebreide ppt) 

16 juli 2020 

- Draft rapport klaar  Eind juli ‘2020 

Fase 3+4: Eindrapportage en restitutie  

- Op basis van feedback op het draftrapport  
- uitvoeren van aanvullende interviews indien nodig 
- afwerken finale versie eindrapport, 

Eind juli 2020 
Eind september 2020 

- Restitutie eindrapport 
 

September 2020 
Begin oktober 2020 

- Vertaling finale rapport in het NL/FR Tegen half eind oktober 
2020 
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5 Evaluatiekader 
 

Het draft evaluatiekader werd opgemaakt op basis van de doelstellingen van de evaluatie en richtinggegevende vragen in het bestek voor deze opdracht: 

 

Doeltreffendheid: Wat zijn de resultaten van het GSK Waardig Werk tot op heden? 

Beoordelingscriteria Beoordelingsvragen 

Multistakeholderbenadering  
verandertheorie van het GSK 

In welke mate draagt het GSK via een multi-stakeholderbenadering bij aan de strategische doelen en de TOC van het 
GSK Waardig Werk bereikt?  Voorbeelden van goede praktijken? 

Complementariteit en synergie Welke invloed heeft het GSK WW op de uitvoering van de individuele/collectieve programma’s van de 9 betrokken 
actoren? (in België en/of op het terrein)?  Is er een verschil in vergelijking met vroeger? 

 In welke mate en hoe worden interventiestrategieën van de GSK WW-deelnemers complementair/synergetisch 
ingezet om de ToC van het GSK te realiseren? 

 Zie de tweede vraag rond ‘complementariteit en synergie’ onder ‘relevantie’: wat zijn de resultaten van deze 
betrokkenheid op vlak van complementariteit en synergie? 

Coördinatie en overleg In welke mate wordt de realisatie van het GSK WW beïnvloed door een effectieve coördinatie en overleg tussen GSK 

Relevantie van het GSK Waardig Werk:  is het GSK Waardig Werk relevant,  in welke mate en voor wie? 
Beoordelingscriteria Beoordelingsvragen 

Het regelgevend kader Beantwoordt het GSK WW aan het Belgisch wetgevend kader waarbinnen het GSK WW opereert? 

De ruimere internationale context Is de ToC van het GSK WW relevant in het kader van en coherent met de IAO- agenda Waardig Werk, de SDG’s en eventueel 
andere internationale referentiekaders? Welke is de meerwaarde van deze vraag over de coherentie van het GSK naar de 
internationale context? 

Eigenheid GSK WW Welke elementen zijn eigen aan het GSK WW en in welke mate verantwoorden deze elementen de keuze voor een thematische 
GSK? 

Complementariteit en synergie In welke mate heeft het GSK Waardig Werk een toegevoegde waarde voor de inhoud van de individuele/collectieve programma’s 
van de 9 betrokken actoren (in België en/of op het terrein)?  Is er een verschil in vergelijking met vroeger? 

 In welke mate en hoe worden niet GSK- actoren WW (vb. lokale partners, andere NGA’s, andere Belgische en niet-Belgische 
actoren) betrokken bij complementaire/synergetische samenwerking in het kader van het realiseren van de strategische doelen 
van het GSK WW? Meerwaarde hiervan? 

Coördinatie en overleg In welke mate en hoe heeft overleg en coördinatie tussen GSK WW-deelnemers onderling en/of met andere actoren in en buiten 
België een toegevoegde waarde voor het thema Waardig Werk in België en daarbuiten? Is er een verschil in vergelijking met 
vroeger (voor het bestaan van het GSK)? 

Lokale partners In welke mate en hoe worden lokale partners betrokken bij overleg en coördinatie in het kader van het realiseren van het GSK 
WW? Meerwaarde van het GSK WW voor lokale partners?  
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WW-deelnemers onderling en/of met andere actoren in en buiten België (incl. met lokale partners)? 
Hoe doeltreffend is het coördinatieplatform CPWW? 

Collectief leren Zijn er resultaten of is voortgang merkbaar van het collectief leertraject Waardig Werk met behulp van het 
kwaliteitsfonds van de CMO/IA federaties (in het kader van het GSK Waardig Werk)?   

 Zijn er nog andere vormen van collectief leren (dan voornoemde leertraject) tussen de WW-actoren in de context van 
het GSK Waardig Werk? 

Counterfactual Zouden dezelfde resultaten (tot nu toe) ook zonder het GSK Waardig Werk behaald kunnen zijn (counterfactual)? 

Onverwachte resultaten Zijn er resultaten die niet verwacht werden in het kader van het GSK Waardig Werk (positieve, negatieve)? Verklaar 

Transversale thema’s (gender en 
milieu) 

Mate waarin en manier waarop het GSK WW de transversale thema’s (gender en milieu) identificeert en meeneemt 
in de realisatie van de verandertheorie van het GSK? 

 

Coherentie: hoe coherent is het GSK Waardig Werk? 

Beoordelingscriteria Beoordelingsvragen 

Coherentie GSK WW met andere 
internationale referentiekaders 

Zit vervat in vraag bij ‘ruimere internationale context’ (zie onder ‘relevantie’ hierboven) 

Regionale en landenbenadering in 
het GSK WW 

In welke mate is er coherentie tussen de regionale en landenbenaderingen in het GSK WW? 

GSK WW en individuele 
programma’s GSK WW-leden 

Mate van coherentie tussen het GSK WW en de individuele/collectieve programma’s van de 9 betrokken actoren? Zijn 
de doelstellingen in het GSK coherent? 

GSK WW en WW-strategie van de 
Belgische 
ontwikkelingssamenwerking 

Mate van coherentie tussen het GSK WW en de WW-strategie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking? 

 

Efficiëntie: Hoe efficiënt verloopt de realisatie van het GSK Waardig Werk? 

Beoordelingscriteria Beoordelingsvragen 

Kosten/batenanalyse van het GSK 
Waardig Werk 

Wegen de kosten/baten van de realisatie van het GSK Waardig Werk op tegen  
- het niet hebben van een GSK Waardig Werk? (zouden dezelfde resultaten bekomen kunnen worden zonder een 

GSK waardig werk?) 
- het resultaat van het GSK Waardig Werk tot nu toe? 

Budgettaire beperkingen Zijn budgettaire beperkingen een hindernis voor de realisatie van het GSK Waardig Werk (doelen/TOC, coördinatie en 
overleg, synergie en complementaire samenwerking) 

Beïnvloedende factoren Welke factoren beïnvloeden de relevantie, efficiëntie, coherentie en effectiviteit van het GSK Waardig Werk 
positief en negatief? 
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6 Aanbevelingen voor de toekomst 
 
Waar toepasbaar wordt per aanbeveling aangegeven aan wie de aanbeveling gericht wordt. 

 

In het licht van aanbevelingen voor de toekomst worden volgende vragen meegenomen tijdens de 

evaluatie (ref. bestek voor deze opdracht):  

 

- Welke lessen kunnen er getrokken worden uit de thematische GSK-benadering (zonder teveel te 

veralgemenen en binnen de huidige context van slechts één thematische GSK)? 

- Met welke veranderingen in de context dient het GSK WW post 2021 rekening te houden? 

- Wat zijn kritische factoren voor (toekomstig) succes van het GSK WW? 

- Welke randvoorwaarden kunnen (nog) beter vervuld worden in de toekomst opdat het GSK WW 

gerealiseerd kan worden? 

- Welke opportuniteiten kunnen via het GSK WW (nog) beter benut worden?  

- Zijn er manieren om (nog) efficiënter te werken in de toekomst? 
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Bijlage_3 Geconsulteerde personen (terug naar overzicht) 
 

Naam  In welke 
hoedanigheid 
geconsulteerd 

Functie Organisatie 

Katrien Beirincxk GSK WW- actor Coördinatieplatform 
(referent) GSK WW/ PME  

WSM 

Andre Kiekens GSK WW- actor  Algemeen Secretaris  WSM 

Veronique 
Wemaere 

GSK WW- actor 
 

Directrice  SolSoc asbl 

Leticia Beresi GSK WW -actor Coordinatrice IFSI/ISVI (FGTB/ABVV) 

Laurent Atsou GSK WW -actor Chargé de programme  IFSI/ISVI (FGTB/ABVV) 

Laure Speecke GSK WW- actor Beleidsbeheerder ANMC/LCM 

Martini 
Hagiefstratiou 

GSK WW- actor Chargée de mission UNMS/NVSM (Solidaris) 

Anthony Pierre Co-lead 
continentale cel 
LATAM GSK WW 

Medewerker Zuidcoördinatie FOS  

Yolanda Lamas Co-lead 
continentale cel 
LATAM GSK WW 

Projectbeheerder Zuid IFSI/ISVI (FGTB/ABVV) 

Jeroen Roskams Co-lead 
continentale cel 
Azië GSK WW 

Programmabeheer Azië WSM 

Frederik Cappelle Lid continentale cel 
Azië GSK WW 

Projectbeheerder Zuid IFSI/ISVI (FGTB/ABVV) 

Fabien Habimana Co-lead 
continentale cel 
Afrika GSK WW 

Programmabeheer West-
Afrika 

WSM 

Sylvie Demeester  Co-lead 
continentale cel 
Afrika GSK WW 

Partenariat RDC - Thématique 
Économie Sociale et Solidaire 

SolSoc 

Katy Fall  Lid continentale cel 
Afrika GSK WW 

Projectbeheerder BIS-MSI 

Annuschka 
Vandewalle 

GSK WW – actor Algemeen Secretaris  FOS 

Hilde Van 
Regenmortel 

GSK WW – actor Verantwoordelijke Dienst 
Azië 

Oxfam- Solidariteit 

Veerle Lens GSK WW- actor Verantwoordelijke M&E IIAV/IEOI (ACV/CSC) 

Stijn Sintubin GSK WW- actor Algemene Coördinatie/Azië  IIAV/IEOI (ACV/CSC) 

Maresa Leroux GSK WW- actor Coördinator BIS/MSI (ACLVB/CGSLB) 

Cynthia Valle Lokale partner- GSK 
WW 

Medewerker Fenttrahop (Peru) 
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Cristóbal SILVA Lokale partner- GSK 
WW 

USO – directeur syndicale 
school, CASM 

CASM/USO (Colombia) 

Martua Raja Lokale partner- GSK 
WW 

Bestuurslid GARTEKS (Indonesië) 

Ms. Tepphallin OU Lokale partner- GSK 
WW 

Voorzitter CFSWF (Cambodia) 

Graciela López Lokale partner-GSK 
WW  

Coördinator REMTE (Bolivia) 

Joel Odigie Lokale partner- GSK 
WW 

Deputy General Secretary CSI Afrika (regionaal) 

Anne Marie 
Mambombe 

Lokale partner- GSK 
WW 

Secrétaire Exécutive SOLIDARCO (RD Congo) 

Danny B. Singoma  Lokale partner- GSK 
WW 

Directeur Général CENADEP  (RD Congo) 

Libère BUKOBERO Lokale partner- GSK 
WW 

Secrétaire général ADISCO (Burundi) 

Espérance 
KANEZA 

Lokale partner- GSK 
WW 

Secrétaire exécutive PAMUSAB (Burundi) 

Ndiouga WADE Lokale partner - GSK 
WW 

Secrétaire général  adjoint CNTS (Senegal) 

André Wade Lokale partner- GSK 
WW 

Secrétaire général GRAIM- UNAMUSC 
(Senegal) 

Koen Detavernier GSK WW-actor  Advocacy officer Asia, 
coördinator werkgroep 
Sociale Bescherming 

WSM 

Bismo Sanyoto GSK WW-actor 
lokaal 

Thematisch coordinator Azie- 
Indonesia 

WSM 

Bruno Deceukelier GSK WW-actor 
lokaal 

Continentale Cöordinatie 
Azië, Nepal 

WSM  

Mr. Visal Tan GSK WW-actor 
lokaal  

Project Coordinator for Social 
Protection/Cambodia 

Oxfam-Solidariteit 

Ms. Mariana 
Anton 

GSK WW- actor 
lokaal 

Regional Policy Coordinator 
for Social 
Protection/Cambodia 

Oxfam-solidariteit 

Felix De Witte GSK WW- actor 
lokaal 

Programmaverantwoordelijke 
FOS Andes, 
vertegenwoordiger Peru  

FOS 

Uzziel 
Twagilimana 

GSK WW- actor 
lokaal 

Coordinateur continental 
Afrique de l'ouest 

WSM 

Ludiwien 
Cooreman 

Belgische federale 
overheid- beleidscel 
OS 

 Adviseur FOD Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking 
Beleidscel 
Ontwikkelingssamenwerking 

Jean-Jacques 
Bastien 

Belgische federale 
overheid- beleidscel 

Chef de cabinet adjoint FOD Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en 



 

28 
 

OS Ontwikkelingssamenwerking 
Beleidscel 
Ontwikkelingssamenwerking 

Koen Frederix Federatie ANG’s Directeur  Fiabel 

Arnout Justaert Federatie ANGS’ Directeur  Ngo-federatie 

Lenni Mertens Federatie ANGS’ Synergie and quality 
management advisor 

Ngo-federatie 

Etienne De Leeuw Federatie ANG’s Verantwoordelijke kwaliteit ACODEV 

Nicolas Van Nuffel Coupole ACNG Directeur département 
plaidoyer 

CNCD-11.11.11 

Griet Ysewyn Koepel ANG’s  Beleidsmedewerker 11.11.11 

Katrien Geens Koepel ANG’s  Referent GSK België/ 
HR business partner 

11.11.11 

Eddy Nierynck  Belgische federale 
overheidsdienst- 
DGD 

Attaché 
Desk DR Congo 

DGD (D.3.3) 

Gaby Lemeire Belgische federale 
overheidsdienst- 
DGD 

Attaché 
Desk Sénégal, Ivoorkust, 
Togo, Kameroen 

DGD (D.3.2)  

Michèle Deworme Belgische federale 
overheidsdienst- 
DGD 

Directrice DGD (D.3) 

Pauline Honnaye Belgische federale 
overheidsdienst- 
DGD 

Opvolging gemeensch. WW- 
programma Solsoc- FOD-IFSI 

DGD (D.3.2) 

Marc Fransen Belgische federale 
overheidsdienst- 
DGD 

Opvolging programma Azië 
Waardig Werk 

DGD (D.3.4) 

Concepción 
Gonzalez 

Belgische federale 
overheidsdienst- 
DGD 

Opvolging gemeensch. WW- 
programma WSM-IIAV-BIS 

DGD (D.3.4) 

Fabio Pompetti Belgische federale 
overheidsdienst- 
DGD 

Directie Resultaten en 
Kwaliteit 

DGD (D.0.1) 

Adil El Madani Externe actor – 
Belgische OS 

Private Sector Development 
expert 

ENABEL 

Marleen Bosmans Externe actor – 
Belgische OS 

Expert Sexual and 
Reproductive Health and 
Rights 

ENABEL 

Sophie Waterkeyn Externe actor – 
Belgische OS 

Experte Enseignement, 
Formation & Emploi 

ENABEL 

Edouard Externe actor – Senior Environmental and BIO 



 

29 
 

Crespeigne  Belgische OS Social Officer 

Jérémie Gross Externe actor – 
Belgische OS 

Senior Development Officer BIO 

Lieve Verboven Externe expert Directeur IAO België IAO België 

Luc Cortebeek Externe expert Voormalig voorzitter ILO/ BE 
syndicalist 

IAO internationaal 

Paola Simonetti Externe expert Coordinator TUDCN en 
Deputy Director  Director - 
Economic and Social Policy 

ITUC 

Giulia Massobrio Externe expert Advocacy Officer on 
Development Cooperation 
Policies 

ITUC 

Jacques Bastin  Externe expert Chargé de mission CETRI 

Quentin Mortier Externe expert Co-directeur SAWB 

Jean Hermesse Externe expert Vice-voorzitter LCM LCM 

 

Bovenstaande personen werden bevraagd via een interview of via een focusgroep. 

Verschillende DGD-ambtenaren van de directie D2 werden verscheidene malen uitgenodigd om deel te 

nemen aan de focusgroep met DGD-medewerkers en/of een individueel interview maar gingen daar niet 

op in. Er werd wel feedback gegeven door D.2 op de draftversie van het tussentijdse rapport. 

Er wordt geen overzicht opgenomen van de individuele ANG’s die de enquête hebben beantwoord over 

het GSK WW, aangezien dit een anonieme bevraging was: 22 ANG’s werden aangeschreven, 45 personen 

in totaal. 22 personen vulden de enquête in. 

Conform de referentietermen werd voor deze evaluatie ook een Begeleidingscomité samengesteld, 

bestaande uit een 15-tal personen: vertegenwoordigers van het GSK WW, DGD, de beleidscel 

Ontwikkelingssamenwerking, de ANG-federaties, en de Dienst 
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Bijlage_4 Geconsulteerde documenten  (terug naar overzicht) 
 

1. Activiteitenverslag IIAV (2018). 

2. Agir sur l’impact environnemental de son organisation et de ses projets, Inventaire des outils et 

opportunités, Acodev (juni 2018). 

3. Algemene Beleidsnota Internationale Ontwikkeling (2017, 2018, 2019). 

4. Annual report 2019, BIO. 

5. A policy framework for tackling the economic and social impact of the COVID-19 crisis, ILO (May 

2020). 

6. Asia Europe People’s Forum 12, Building New Solidarities: our emancipatory struggles within a new 

global context, final programme  (September 29-30 & 1 oktober 2018) 

7. Beoordelingsfiche GSK Waardig Werk – Dossier 2017-2021 

8. BIO’s Theory of change, presentation, 2020. 

9. Cadre Stratégique Commun- Travail Décent : la création d’emplois, les droits au travail, la protection 

sociale et le dialogue social (30 april 2016). 

10. Convention on the elimination of all forms of discrimination against woman, ILO, General Assembly 

resolution, 1979. 

11. Decent Work Country Programme for Rwanda. MoU between the government of Rwanda, ILO, the 

Centrale de Syndicats des Travailleurs au Rwanda, representing other Federations of Trade Unions 

and the Rwanda Private Sector Federations (2018-2022). 

12. Decent Work and Development Finance, Ergon Associates (2019). 

13. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in een Belgisch perspectief, Mind The Gap, 

Perspective 2030 (februari 2019). 

14. Deelprogramma Waardig Werk-Azië, Oxfam Solidariteit 2017-2021. 

15. Development Cooperation Project Document - Improving synergies between social protection and 

Public Finance Management – Cambodia, Global Coalition for Social Protection Floors, ILO, EU, 

Unicef,  (2020-2022) 

16. De ziekenfondsen van morgen in Benin en Togo (in het kader van het programma MASMUT) (2017). 

17. Discrimination (Employment and Occupation) Convention No. 111, ILO 1958. 

18. Employment Policy Convention, 1964 (No. 122), Adopted on 9 July 1964 by the General Conference 

of the International Labour Organisation at its forty-eighth session. 

19. Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2019, Stand van zaken en evaluatie: Welke prioriteit 

voor een duurzame ontwikkeling? - Task Force Duurzame Ontwikkeling (juni 2019). 

20. First Belgian National Voluntary Review on the Implementation of the 2030 Agenda: Pathways to 

Sustainable Development (2017). 

21. Gemeenschappelijke contextanalyses Waardig Werk – regio Afrika (2), Latijns-Amerika, Azië (2015).  

22. Gids voor meer coherentie met Waardig Werk, Coördinatieplatform Waardig Werk, FR en NL versie 

(juli 2019). 

23. GSK België, versie 2017. 

24. Il reste du pain sur la planche. L’avenir du travail décent dans le monde, Luc Cortebeeck, 2020. 

25. ILO Decent Work Country Programme, a practical guidebook, version 4, ILO (2016). 
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26. ILO Implementation Plan 2030 Agenda for Sustainable Development (zonder datum). 

27. ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Fifth edition, ILO (June 2020). 

28. Integraal Verslag Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen (2e zitting van de Kamer van de 55e 

zittingsperiode), over (o.a.) de universele sociale bescherming en uitgaven van de Belgische 

Ontwikkelingssamenwerking: vragen gesteld aan Min. van Ontwikkelingssamenwerking A.De Croo 

(14 juli 2020). 

29. ILO100 Leaflet (2019). 

30. International convenant on Economic, social and cultural rights, ILO, General Assembly resolution, 

1966. 

31. International Convention on the protection of the rights of all migrants workers and members of 

their families, ILO, General Assembly resolution, 1990. 

32. Jaarverslagen 2017, 2019, van Enabel. 

33. Jaarverslagen 2017-2019, van FOS, WSM, BIS/MSI, Solsoc, Oxfam-Solidariteit en IFSI/ISVI. 
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Bijlage_5 Het GSK WW binnen de huidige regelgeving (KB 2016) 
 

(terug naar overzicht) 

Tabel: Vergelijking tussen het KB 2016 en het GSK WW  

Artikel 13 van het KB 2016 Waar komt dit artikel voor 
in het GSK Waardig Werk? 

1° Een gedetailleerde contextanalyse, met focus op de rol en de 
capaciteiten van de lokale partners van de erkende organisaties, en met 
aandacht voor de transversale thema’s, bedoeld in artikel 11, § 2 van de 
wet;  

Referentie naar vier 
regionale CA’s in § 1.1.   

2° De presentatie van de strategische doelen van de erkende 
organisaties in het land of binnen het thema van het GSK, en de 
verantwoording van hun ontwikkelingsrelevantie; 

Hoofdstuk 2, § 2.1., 2.2. 

3° Voor elk weerhouden strategisch doel, de identificatie en de 
presentatie van de verschillende benaderingen van de betrokken 
organisaties, met aanduiding van de verschillen en van de 
gelijkenissen van deze benaderingen: veranderingstheorieën, 
benaderingen voor de operationele uitvoering, voor het partnerschap, 
of voor het rekening houden met de transversale thema’s bedoeld in 
artikel 11, § 2 van de wet;  

§ 2.2. exclusief de 
aanduiding van verschillen 
en gelijkenissen van de 
benaderingen maar 
inclusief hoe rekening 
wordt gehouden met de 
transversale thema’s 

4° Een identificatie van de cruciale risico’s die verband houden met de 
context, de strategische doelen en de benaderingen;  

Referentie naar de risico-
analyse in de regionale AC’s 
(§ 1.1.) opgenomen  

5° De indicatoren en de collectieve werkmodaliteiten die het 
collectieve leerproces in relatie tot de nagestreefde strategische 
doelen mogelijk maken, en die aanleiding kunnen geven tot eventuele 
aanpassing van het GSK;  

§ 3.2.3. (zonder vermelding 
van indicatoren) 

6° De identificatie van opportuniteiten voor complementariteit en 
synergie tussen erkende organisaties, ook rond partners, en de 
beschrijving van de concrete engagementen van de erkende 
organisaties voor de uitvoering van deze onderlinge 
complementariteit en synergie in de realisatie van de strategische 
doelen;  

§ 1.3., § 3.3. 

7° De indicatieve lijst van erkende organisaties die bijdragen aan de 
strategische doelen;  

Annex 3 

8° In de partnerlanden van de gouvernementele samenwerking en in 
België, de beschrijving van de wijze waarop de strategieën en 
interventies van gouvernementele samenwerking in aanmerking 
werden genomen als onderdeel van de context bij de uitwerking van 
het GSK en de beschrijving van de geïdentificeerde opportuniteiten 
voor complementariteit en synergie met de gouvernementele 
samenwerking;  

§ 2.1.3., Hoofdstuk 3 meer 
specifiek § 3.3. 

9° Een beschrijving van de manier waarop het GSK is opgesteld, en in 
het bijzonder de elementen die de participatie van de erkende 
organisaties en hun lokale partners aantonen. 

§ 1.2.  
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(terug naar 

overzicht
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Bijlage_6 : 

Verandertheorie 

van de 9 actoren 

van het GSK WW 
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BIJLAGE_7: Online bevraging over het GSK WW bij een selectie van 

ANG’s in België – samenvatting resultaten 
 

(terug naar overzicht) 

Bovenstaande bevraging anoniem via een online enquête gestuurd aan een groep van 22 ANG’s in 

België, in totaal 45 personen. 22 personen vulden de bevraging in.  De selectie van ANG’s gebeurde op 

basis van betrokkenheid (direct of indirect) van de aangeschreven ANG’s bij het thema Waardig Werk.  

Drie vierde van de anonieme respondenten van de enquête die gericht naar een selectie van ANG’s werd 

gestuurd, werkt zelf rond het thema Waardig Werk op het terrein, en bijna de helft werkt rond dit thema 

in België.   

Via de enquête die anoniem naar een selectie van ANG’s werd gestuurd, werd gepeild naar de mate 

waarin er tussen 2017 en 2019 enige vorm van coördinatie en overleg, complementariteiten en synergie 

zijn ontstaan tussen de leden van het GSK WW en de andere ANG’s in België.  

Een kwart van de respondenten vindt dat Waardig Werk nog sterker op de agenda zou mogen staan in 

de eigen organisatie, hetzij in België, hetzij op het terrein. Redenen waarom men vindt dat dit vandaag 

de dag nog te weinig gebeurt, zijn divers vb. men laat de lead liever over aan ‘gespecialiseerde ngo’s, 

hoewel partners op het terrein wel een actieve rol vervullen in bestaande regionale en nationale 

netwerken; de organisatie werkt rond Waardig Werk maar benoemt het niet als dusdanig; er wordt geen 

expliciete aandacht aan geschonken maar het zit eerder impliciet in de Zuidprogramma’s vb. rond lokale 

economie, landbouw, ondernemerschap, informele economie,...Vooral de informele economie wordt als 

een uitdaging beschouwd in relatie tot Waardig Werk. Een ANG geeft aan dat omwille van het bestaan 

van het thematische GSK Waardig Werk, het thema Waardig Werk niet transversaal voorkomt in de 

geografische GSK waar de ANG deel van uitmaakt en men tot nu toe niet heeft kunnen gebruik maken – 

binnen deze geografische GSK- van de expertise van gespecialiseerde organisaties op dat vlak.   

Voor ongeveer de helft van de respondenten heeft het GSK WW tussen 2017-2019 een toegevoegde 

waarde gehad voor de organisatie in België en op het terrein of zou dit kunnen hebben maar zag men tot 

nu toe nog geen mogelijkheden (tijd, capaciteit,…) voor concreet overleg of samenwerking. Een kleine 

minderheid ziet geen toegevoegde waarde in het GSK WW voor de eigen organisatie, of geeft aan dat 

contacten tussen het GSK WW en verschillende geografische GSK’s tot nu toe vrij oppervlakkig zijn 

gebleven (in België).   

Voorbeelden van de meerwaarde van het GSK WW in België zijn volgens respondenten  

- het kunnen versterken van het thema op de politieke agenda,  

- het beter kunnen innemen van een positie rond het thema,  

- uitwisseling over het conceptuele kader Waardig Werk.   

 

Hoewel dit minder blijkt uit de enquête, toch hebben de leden van het GSK-WW tussen 2017-2019 wel 

degelijk verschillende inspanningen gedaan in België om Waardig Werk dichter bij andere ANG’s te 

brengen of om hierover uit te wisselen. Zo werd in juli 2019, een gids ontwikkeld, die bestaat uit een 
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overzicht van initiatieven die door Belgische actoren en hun partners kunnen worden opgezet om bij te 

dragen aan waardig werk voor iedereen.  De gids geeft aan dat deze “ter inspiratie kan dienen bij het 

analyseren van goede praktijken en uitdagingen van de eigen organisatie of de partners op het vlak van 

coherentie met waardig werk. Het kan een referentie zijn voor een participatief leerproces waarbij 

verbeterplannen ontwikkeld kunnen worden voor de eigen organisatie of voor partnerorganisaties.”  

Naast deze gids werden ook een informatiemoment en vormingen georganiseerd in 2018 voor 

geïnteresseerde ANG’s en DGD, die logistiek gecoördineerd werd door de federaties.  Volgens de 

interviews, zij die de vormingen gevolgd hebben vonden dit erg interessant en nuttig. Ook uit de 

interviews met Enabel, DGD en BIO kon worden afgeleid dat de vorming en/of de gids over Waardig 

Werk geapprecieerd werd en nuttig werd gevonden. 

Via de bevraging, gestuurd naar een selectie van ANG’s werd gepeild naar de mate waarin er tussen 

2017 en 2019 informatie-uitwisseling, gezamenlijk leren, coördinatie en overleg en zoeken naar S&C 

plaatsvond tussen actoren van het GSK WW en de geografische GSK’s, in België en/of op het terrein. Op 

basis daarvan konden een aantal voorbeelden - door ANG’s vermeld - van concreet overleg, uitwisseling 

of samenwerking tussen GSK WW-actoren en de eigen organisatie van de respondenten (in België en op 

het terrein) worden gedistilleerd: 

- Sommige GSK WW-actoren zoals vb. Oxfam-Solidariteit participeren als observator in bepaalde 

geografische GSK’s, en zijn heel actief in leertrajecten; 

- Er is contact met enkele GSK WW-actoren via het internationaal netwerk AEPF; 

- Er is informatie-uitwisseling tussen actoren van het GSK WW en GSK’s in Ecuador en in Peru vb. via 

FOS wordt men op de hoogte gehouden over onderhandelingen van de Europese Unie met Peru en 

Ecuador in verband met het vrijhandelsakkoord; 

- In El Salvador maakt FOS deel uit van de synergiegroep en hun acties rond gezondheid en waardig 

werk zijn relevant voor sommige van de lokale partners, maar ook voor de Belgische coöperatie om 

op die manier meer complete interventies te kunnen realiseren. De context analyses van de groep 

WW zijn altijd erg relevant.  

- In Guatemala is er coördinatie op niveau van de beleidsdialoog, verder gaat het overleg of 

samenwerking met WW-actoren niet; 

- In Burundi heeft de nationale koepel van mutualiteiten (politieke) autoriteit opgebouwd, met 

evenwel nog beperkte effecten tot nu toe; 

- In Guinée is er uitwisseling geweest tussen actoren van het GSK Guinée en WSM, die een 

belangrijke rol heeft gespeeld – volgens de respondent- bij de formulering en uitvoering van het 

collectief leertraject rond persoonlijke gegevens. Verder heeft WSM ook gefaciliteerd tussen haar 

lokale partner DYNAM (Dynamique Mutualiste) en lokale partners van Trias om hun leden te 

sensibiliseren om zich aan te sluiten bij lokale gezondheidsmutualiteiten); 

- In Indonesië is er uitwisseling met en tussen vakbonden die arbeiders op de palmolieplantages 

bijstaan inzake beste praktijken; 

- Er is uitwisseling geweest tussen leden van het GSK WW en leden van de GSK’s in Centraal-Afrika 

over het conceptuele kader WW en uitwisseling van enkele ervaringen tijdens de strategische 

dialogen van Centraal-Afrikaanse landen; 
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- Er is een specifiek moment van informatie-uitwisseling geweest tussen enkele WW-actoren en 

partners van een ANG in België, georganiseerd door deze laatste. Dat heeft gezorgd voor veel 

uitwisseling en vruchtbare reflecties over de aanpak van WW in verschillende landen;   

- Sommige respondenten geven in het algemeen aan dat er tot nu toe informatie werd gedeeld met 

WW-actoren, dat men participatief samen heeft geleerd, ervaringen en contacten hebben gedeeld, 

dat er uitwisseling is geweest tussen het GSK WW en de geografische GSK’s evenals opvolging van 

de opportuniteiten rond synergieën en complementariteiten. 

- Een respondent geeft aan dat zelfs als er weinig contact is geweest tot nu toe, het GSK WW er toch 

voor zorgt – als aparte thematische GSK – dat er algemeen meer aandacht voor het prioritaire 

thema komt bij andere organisaties. 

Naast deze voorbeelden is er een minderheid van ANG’s die aangeeft dat er tot nu toe geen tot weinig 

overleg, communicatie en samenwerking is geweest tussen actoren van het GSK WW en de geografische 

GSK’s zoals vb. in Benin (volgens de respondent over Benin), of dat uitwisseling van informatie of 

ervaringen weinig resultaat heeft opgeleverd voor de eigen organisatie tot nu toe, of te fragmentair is 

gebleven tot nu toe, of dat partners van het GSK WW de politieke en operationele acties rond WW 

claimen en er op die manier weinig sprake is van een multi-actoren aanpak op het terrein.   Momenteel 

vinden sommige ANG’s dat er nog te weinig wordt verder gebouwd op ervaringen en samenwerking met 

leden van de geografische GSK's, en dat de betrokkenheid van het GSK WW bij de strategische dialogen 

van de geografische GSKs en activiteiten van uitwisseling van ervaringen in het kader van die SD niet 

altijd systematisch en goed voorbereid verloopt.  
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Bijlage_8 Aanwezigheid van de GSK WW- actoren in Afrika, Latijns-

Amerika en Azië 
 

(terug naar overzicht) 

 

TABEL1: Overzicht aanwezigheid van elke GSK WW- actor volgens WW-pijler per land 

(bron: GSK WW, 2017) 
 

Afrika Werkgelegen 
heid 

Arbeidsrechten Soc.bescher 
ming 

Soc.Dialoog 

IIAV - 2 LANDEN 2 LANDEN 2 LANDEN 

WSM 10  10 10 - 

BIS - - - 3 

LCM-ANMC - - 7 - 

Regionaal X X X X 

WSM/IIAV/BIS/ANMC     

ISVI 1 5 5 5 

FOS - 3 3 - 

Solsoc 5 3 5 2 

Solidaris-SocMut. - - 4 - 

Regionaal X X X X 

ISVI/FOS/Solsoc/Solidaris-SocMut     

Oxfam-Solidariteit - - - - 

Latijns-Amerika WERKGELEGE
N 
HEID 

ARBEIDSRECHTEN SOC.BESCHER 
MING 

SOC.DIALOOG 

IIAV - 2 - 2 

WSM 5 5 5 - 

BIS - - - - 

LCM-ANMC - - 2 - 

Regionaal - X X X 

WSM/IIAV/BIS/ANMC     

ISVI - 3 1 3 

FOS - 8 8 - 

Solsoc 2 2 - 1 

Solidaris-SocMut - - - - 

Regionaal X X X X 

ISVI/FOS/Solsoc/ Solidaris-SocMut     

Oxfam-Solidariteit - - - - 

Azië WERKGELEGE
N 
HEID 

ARBEIDSRECHTEN SOC.BESCHER 
MING 

SOC.DIALOOG 

IIAV - 2 - 2 

WSM 6 6 6 - 

BIS - - - - 

LCM-ANMC - - 2 - 

Regionaal X X X X 

WSM/IIAV/BIS/ANMC     
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ISVI - 1 1 1 

FOS - - - - 

Solsoc - - - - 

Solidaris-SocMut - - - - 

Regionaal - X X X 

ISVI/FOS/Solsoc/ Solidaris-SocMut     

Oxfam-Solidariteit - - 3 3 

Regionaal - - X X 

          

Toelichting bij bovenstaande tabel 1 

In Afrika werken 8 van de 9 GSK WW-actoren (Oxfam-Solidariteit niet in het kader van dit GSK WW) 

samen in 17 landen (zie tabel hierboven). Voor Afrika zien we dat op de 4 pijlers gewerkt wordt hoewel 

niet in alle landen11 door alle actoren met dezelfde intensiteit: in sommige landen zijn meerdere actoren 

aanwezig die op hetzelfde thema werken, in andere slechts één.  In de twee gemeenschappelijke 

programma’s wordt in de meeste landen waar men aanwezig is rond sociale bescherming gewerkt, 

gevolgd door arbeidsrechten. Sommige organisaties werken rond alle vier de pijlers vb. Solsoc en ISVI, 

anderen focussen op voornamelijk één pijler vb. BIS. Oxfam-Solidariteit werkt niet rond Waardig Werk in 

Afrika. Landen waar de meeste GSK WW- actoren samen aanwezig zijn, zijn RDC, Benin, Burkina Faso, 

Senegal, en Burundi. In 7 van de 17 landen zijn GSK WW actoren uit verschillende programma’s 

aanwezig in eenzelfde land (41%). 

Voor wat betreft Latijns-Amerika, daar werken 7 van de 9 GSK WW- actoren in 11 landen. In Latijns – 

Amerika wordt net zoals in Afrika in de meeste landen waar GSK WW-actoren aanwezig zijn gewerkt 

rond de pijlers arbeidsrechten en sociale bescherming. BIS werkt niet in Latijns-Amerika, Oxfam-

Solidariteit evenmin rond het thema Waardig Werk. Landen waar de meeste GSK WW actoren samen 

aanwezig zijn, zijn Colombia, Peru en Bolivia. In 4 van de 11 landen zijn GSK WW actoren uit 

verschillende programma’s aanwezig in eenzelfde land (36%). 

In Azië zijn de GSK WW-actoren het minst aanwezig in vergelijking met de twee andere continenten, in 8 

landen. In Azië lijkt het accent vooral te liggen op het bereiken van sociale bescherming en een goede 

sociale dialoog. Landen waar verschillende van de GSK WW- actoren vooral samen aanwezig zijn, zijn 

Indonesia, Cambodia, en Bangladesh. In 2 van de 8 landen zijn GSK WW actoren uit verschillende 

programma’s aanwezig in eenzelfde land (25%). 

 

TABEL2: Overzicht aanwezigheid van elke GSK WW-actor per land (bron: GSK WW, 2017) 

 

 # partners die 

met 1 WW actor 

samenwerken 

# partners die 
met 2 WW actor 

samenwerken 

# partners die met 

3 WW actor 

samenwerken 

# partners die 

met 4 WW actor 

samenwerken 

Afrika 

Marokko 3 - - - 

Zuid-Afrika 7 - - - 

                                                           
11

  Zie Annex 1 van het GSK Waardig Werk voor een overzicht van de landen 
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Benin 6 2 - - 

Burkina Faso 2 3 - 1 

Burundi 8 1 1 1 

Guinée 1 2 - - 

Kenya  4 - - - 

Mali 2 1 - - 

Mauritanië 1 - - - 

Mozambique 3 3 - - 

Niger 1 - - - 

RDC 7 6 - - 

Rwanda 6 - - - 

Senegal 2 3 - 1 

Togo 5 - - - 

Zimbabwe 3 - - - 

Afrika 

Regionaal 

1 - - - 

Latijns-Amerika 

Bolivia 13 - - - 

Colombia 14 - - - 

Cuba 6 2 - - 

El Salvador 4 - - - 

Ecuador 5 - - - 

Guatemala 3 1 - - 

Haïti 4 - - - 

Honduras 3 1 - - 

Nicaragua 4 1 - - 

Dom.Republiek 4 1 - - 

Peru 10 - - - 

Regionaal  3 - 1 - 

Azië
12

 

Bangladesh 1 1 - - 

Cambodia 3 2 - - 

Indië 5 - - - 

Indonesië 2 2 - - 

Laos 2 - - - 

Filipijnen 2 1 - - 

Vietnam 2 - - - 

Nepal 2 - - - 

Azië regionaal 3 1 - - 

                                                           
12

 Garteks werd in dit schema meegenomen als partner van én WSM én IFSI, hoewel dit nog niet als dusdanig in het GSK WW 

2017 vermeld staat.  Tussen IFSI en WSM werd naar aanleiding hiervan een MoU afgesloten. 
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Toelichting bij de tabel 2 hierboven 

 

AFRIKA  

In Afrika werken de 9 leden van het GSK WW in 17 landen, met 87 partners in totaal, waarvan 1 partner 

op regionaal niveau werkt.  Van dit totaal werken 62 partners met 1 GSK WW-actor, 21 partners werken 

met 2 WW-actoren, 1 partner met 3 WW-actoren en 3 partners met 4 WW-actoren. Meestal zijn de 

partners die met 2 of meer WW-actoren samenwerken mutualiteitsorganisaties, -netwerken of -

platforms. Dit komt door de integratie van het MASMUT-programma in de gemeenschappelijke 

programma’s en de institutionele relatie tussen Solidaris en Solsoc enerzijds en LCM en WSM anderzijds. 

In slechts 6 gevallen is er een gedeeld partnerschap tussen NGO’s of tussen NGO’s en een 

vakbondinstituut. Oxfam-Solidariteit is niet aanwezig met Waardig Werk- partners in Afrika. De landen 

waar de meeste partnerorganisaties voorkomen zijn RDC (13), gevolgd door Burundi (11) en Benin (8). 

 

LATIJNS-AMERIKA 

In Latijns-Amerika werken de leden van het GSK WW in totaal samen met een 80-tal partners13. 73 

organisaties werken met 1 WW-actor samen, 6 hebben een partnerschap met 2 WW-actoren. Verder 

werkt de regionale koepel van de vakbondsorganisatie ITUC-CSI met drie WW-actoren samen in Latijns-

Amerika.  In Latijns-Amerika is FOS sterk vertegenwoordigd. BIS en Oxfam-Solidariteit werken niet rond 

WW in Latijns-Amerika. Het land met de meeste partnerorganisaties in Latijns-Amerika is Colombia, 

gevolgd door Bolivia (13) en Peru (10).  

Wanneer we inzoomen op deze drie landen (Peru, Colombia, Bolivia) bij wijze van voorbeeld op vlak van 

complementariteit en synergie en gezamenlijke coördinatie, dan zien we dat er tussen 2017 en 2019 een 

aantal S&C activiteiten en initiatieven werden georganiseerd.  Wat Colombia betreft, werden er tussen 

2017 en 2019, een 9-tal initiatieven geregistreerd.  De meeste daarvan waren lokaal, sommige regionaal 

tussen leden van het GSK WW, lokale partners en externe actoren vb. andere donoren, de IAO.  Enkel de 

activiteiten van 2019 bevatten initiatieven (4) waar meerdere GSK WW-actoren bij betrokken zijn, nl. 

- Deelname aan een regionale uitwisseling tussen vakbondsorganisaties en sociale organisaties in 

Colombia over sociale en economische rechten  

- Afwerking en voorstelling van documentaire over arbeidsomstandigheden in Colombia; 4 

voorstellingen in Colombia op initiatief van verschillende partners uit het gemeenschappelijk 

programma waardig werk  

- Deelname aan een aantal activiteiten als onderdeel van de externe evaluatie over de 

meerwaarde van het gemeenschappelijk programma waardig werk in Colombia  

- Lancement de la video "Tierra de Lucha" à Bogota le 3/08/2019, Video réalisé conjointement 

entre FOS, IFSI et Solsoc (betrokken actoren : Ambassade de Belgique en Colombie et 

partenaires de FOS, IFSI, et SOLSOC, et une sénatrice colombienne) 

 

Voor wat betreft Peru, werden er tussen 2017 en 2019 een 5-tal initiatieven georganiseerd in het kader 

van S&C, en/of coördinatie en overleg tussen leden van het GSK WW, soms met deelname van andere 

actoren (geen in 2017).  Zo werd er bijvoorbeeld verschillende malen overlegd tussen WSM, FOS, ISVI, of 

                                                           
13

 Situatie bij aanvang van het GSK WW, 2017. 
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met andere actoren zoals met 11.11.11, de DGD-sectie in Lima, Entraide et Fraternité. Deze 

overlegmomenten kaderde voornamelijk in uitwisseling van informatie en het concreet plannen van 

gezamenlijke initiatieven zoals met betrekking tot de ratificatie van de IAO conventie 190, het plannen 

van een bezoek aan een lokale partner (van IFSI), de organisatie (door WSM) van een vergadering van 

het Comité van het Latijns-Amerikaans Netwerk voor het Recht op Sociale Bescherming (waar ook een 

vertegenwoordiger van FOS aan deelnam), en de organisatie (door WSM, in overleg met en deelname 

van FOS, 11.11.11, DGD en CSA) van een evenement rond het recht op sociale bescherming: "Toekomst 

van Werk en Sociale Zekerheid in Latijns Amerika”, met deelname van verschillende WSM-partners. 

In Peru bestaat het Platform van Belgische NGO's (Colectivo Belga) dat gebruikt wordt als een open 

forum voor het delen van kennis en ervaringen tussen Belgische CSO's/IA's over gemeenschappelijke 

thema's, programma's en uitdagingen. Tijdens deze uitwisselingen kunnen nieuwe mogelijkheden voor 

complementariteit en synergie ontstaan tussen Belgische CSO's, inclusief tussen het GSK WW Decent 

Work en Belgische CSO's die deelnemen aan het GSK Peru. 

Tussen 2017 en 2019 vonden verder verschillende initiatieven plaats, waarbij ook de Belgische 

ambassade, de DGD-sectie in Lima en andere ANG’s betrokken waren, evenals het GSK WW, via de lokale 

vertegenwoordiging van FOS, die tijdens deze gelegenheden voor de ganse WW-groep optrad. 

Voorbeelden van initiatieven zijn bijeenkomsten naar aanleiding van een bijzondere evaluatie-missie van 

de Belgische regering over ontwikkelingssamenwerking met de privé-sector in Peru; de jaarlijkse 

strategische dialoog waarop ook de leden van het GSK WW op uitgenodigd was (FOS); een 

synergieworkshop van het GSK Peru met deelname van de DGD-sectie in Lima, en FOS samen met een 

lokale partner, met als doel om gemeenschappelijke milieu-strategieën uit te werken.   Naast deze 

specifieke workshop waren er ook verschillende informele contacten en permanent overleg met de DGD-

sectie en andere Belgische ANG’s, over de context, de GSK’s, de programma’s,…In 2019 gaf FOS 

toelichting over de gids Waardig Werk, en over activiteiten in het kader van klimaatsverandering en 

milieu. Een ander voorbeeld in 2019 is de deelname van partners van WSM aan een conferentie rond 

familiale agro-ecologie voor een gezonde voeding, georganiseerd door het GSK Peru, in samenwerking 

met andere organisaties).   Zoals eerder aangehaald treedt voornamelijk FOS op als ‘spreekbuis’ voor de 

ganse groep WW in Peru.  Tijdens bijeenkomsten van het GSK WW is het dus aan FOS om de synergie 

tussen de werking van alle Belgische ANG’s in GSK Peru en de werking van alle WW-actoren in Peru (ook 

ISVI en WSM) toe te lichten. Het feit dat dit mogelijk is in Peru zorgt ervoor dat de groep WW ter plaatse 

weerklank krijgt, maar ook een belangrijke erkenning door de Belgische overheidsdelegatie in Peru. 

In Bolivia bestaat er een gelijkaardig Belgisch platform van een 26-tal Belgische ANG’s (PLATONGB) dat 

op gelijkaardige wijze als in Peru functioneert.  Ook hier treedt een lokale vertegenwoordiging van FOS 

op voor de groep WW tijdens bijeenkomsten van ANG’s zoals de Strategische Dialoog en leeractiviteiten 

in de marge hiervan.  Naast de SD organiseert het Belgisch platform verscheidene bijeenkomsten per 

jaar, waaraan ook FOS deelneemt. Deze bijeenkomsten worden gezien als een mogelijkheid waar 

synergie en complementariteit organisch tot stand kunnen komen. In 2019 nam FOS, voor de groep WW, 

ook deel aan het collectieve leerproject van het GSK Bolivia over nieuwe masculiniteiten en gender 

(najaar 2019), waaraan ook SolSoc en WSM – partners participeerden. FOS gaf hierbij een presentatie 

over het genderbeleid en -gids van FOS. 

Op vlak van S&C en coördinatie en overleg tussen de WW-actoren en partners, vonden er in de loop van 

2018-2019 een vijftal initiatieven plaats in Bolivia.  Een daarvan kaderde in kernstrategie 1 van 
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capaciteitsversterking van partners (samenwerking tussen WSM, FOS en partners e.a.); de andere 

activiteiten kaderden allemaal in gezamenlijk beleidswerk (samenwerking tussen FOS, WSM, Solsoc en 

partners) rond de IAO - conventie 190, tegen geweld op de werkvloer. 

“Het beleidsproces inzake C190 <gebeurde als volgt>: a. voorbereiding van de International 

Labour Conference te Geneve in Bolivia, waar input van FOS-partner FENATRAHOB en SolSoc-

partner CGTFB werd verzameld (getuigenissen over geweld op de werkvloer). b. REMTE (partner 

Solsoc en FOS)/MMM (partner WSM) ging met deze input aan de slag in Geneve, en legde deze 

ook voor aan Boliviaanse autoriteiten. Het Boliviaanse Ministerie van Arbeid en de COB stemde 

voor de conventie 190 in juni 2019. c. Dan volgde/volgt de opvolging, zijnde de nationale 

ratificatie. De alliantie met het Red de Mujeres Sindicalistas (partner WSM), alsook andere 

organisaties van het Boliviaanse middenveld is daarvoor onontbeerlijk”. (Ref. opvolgingstabel 

complementariteit en synergie GSK WW, Bolivia.) 

 

AZIË 

Azië is het continent waar de 9 leden van het GSK WW het minst aanwezig zijn, in 8 landen met 29 

partners in totaal.  Tegelijk is dit het enige continent waar Oxfam-Solidariteit een programma Waardig 

Werk heeft uitgebouwd, voornamelijk rond het thema sociale bescherming.  BIS werkt dan weer niet in 

Azië. In Azië zijn er 22 organisaties die een partnerschap hebben met 1 lid van het GSK WW, terwijl 7 

organisaties met 2 WW-actoren samenwerken. 4 partnerorganisaties werken op regionaal niveau met 

GSK WW-actoren samen.  Cambodia is het land met de sterkste aanwezigheid van partners (6) en WW-

actoren (4), gevolgd door Indië (5, allemaal partners van WSM), Indonesië (4 partners en 2 WW-actoren). 

 

Om de werking van het GSK WW in Azië te illustreren, nemen we hier, net als op regionaal/continentaal 

niveau, Indonesia en Cambodia als voorbeeld, waar een selectie van lokale partners werd geïnterviewd 

(online): de Cambodian Food & Service Workers Federation’ CFSWF (Oxfam-Solidariteit-vakbondspartner, 

Cambodia) en Federasi Garmen Tekstil, Kulit dan Sentra Industri Garteks (gezamenlijke partner WSM-

IIAV, vakbondspartner,Indonesia). Daarnaast werden ook lokale medewerkers van WSM en Oxfam 

geïnterviewd, om meer inzicht te verwerven in de mate waarin het GSK WW een invloed heeft op de 

realisatie van de programma’s op verschillende niveaus en de samenwerking tussen de GSK WW-actoren 

en partners. 

Enkele voorbeelden van coördinatie en overleg/complementariteiten en synergie op niveau van 

partners en nationaal niveau: 

Zowel in Cambodia als in Indonesia namen in de periode 2017-2019 WW-actoren via hun lokale 

medewerkers of vertegenwoordiging uit Brussel deel aan Strategische Dialogen van de geografische 

GSK’s.  In 2017 en 2018 kwamen IIAV, WSM en Oxfam-Solidariteit ook samen met DGD in Cambodia, om 

te reflecteren over de politieke situatie in Cambodia en de invloed daarvan op het WW-programma 

aldaar. De politieke situatie werd en wordt ook opgevolgd samen met actoren van het geografische GSK 

Cambodia, voor en tijdens de SD (overleg op DGD waarbij de actoren van het GSK Cambodia waren 

uitgenodigd).  
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In het kader van mogelijke samenwerking tussen de leden van het GSK WW en andere ANG’s 

(geografische GSK’s) werden tussen 2017 en 2019 ook opportuniteiten onderzocht voor synergie en 

complementariteiten zoals met Louvain Coopération in Cambodia, (2018).  

Op niveau van de partners, werd in 2017 de gezamenlijke regionale partner van Oxfam-Solidariteit en 

WSM uit Hongkong – AMRC - uitgenodigd op een netwerkbijeenkomst van het ANRSP (Asia Network on 

the Right for Social Protection), een continentaal synergie-netwerk van WSM in Azië (6 landen), waaraan 

ook 2 IIAV- partners (waarvan 1 gedeelde met WSM) deelnemen. Zoals de naam het aangeeft focust dit 

netwerk specifiek op een aantal speerpunten rond sociale bescherming, en heeft het ook aandacht voor 

gender, milieu, jongeren en communicatie. Binnen dit netwerk worden twee specifieke thematische 

synergiegroepen ontwikkeld: een gericht op textiel (waaraan ook GARTEKS deelneemt en CCAWDU, een 

partner van het IIAV, WSM en Oxfam-Solidariteit) en de andere rond migratie en werk). 

In 2019 vond een uitwisseling plaats tussen GARTEKS (partner van IIAV, WSM) en IFSI, met als doel te 

onderzoeken hoe de gedeelde samenwerking met GARTEKS op een meer efficiënte manier kan 

plaatsvinden. Naast WSM ondersteunt ook IFSI GARTEKS, ter versterking van de vakbondsbeweging 

binnen de TGSL (Textile, Garment, Shoes and Leather)- supply keten. 

In 2017 en ook daarna, was er een actieve betrokkenheid van de partner K-SBSI (partner WSM, IIAV) bij 

onderhandelingen van het economische partnerschapsakkoord tussen de EU en Indonesia “CEPA” 

(Comprehensive Economic Partnership Agreement). Dit werd ook mee opgevolgd door de continentale 

WW- werkgroep Azië.   Vanaf het begin van de tweede ronde van de onderhandelingen tussen de EU en 

Indonesië hebben vakbonden van zowel de EU als Indonesië aangedrongen op een meer duurzame, 

arbeids- en mensenrechtenvriendelijke handelsovereenkomst. De Nederlandse vakbond CNV, de 

Belgische vakbond ACV-CSC en de Indonesische vakbond KSBSI hebben in samenwerking met het ETUC 

de taak op zich genomen om de handelsbesprekingen op de voet te volgen en een bijdrage te leveren 

aan het proces14. Tijdens een seminarie dat op 13-14 september 2017 in Brussel werd georganiseerd, 

hebben verschillende organisaties en vakbonden uit Indonesië en de EU, waaronder CNV, ACV-CSC en 

KSBSI, de inhoud en de vorm van het Trade Sustainability Chapter van de CEPA en het klachten- en 

geschillenbeslechtingsmechanisme voor dit soort overeenkomsten besproken. Voorafgaand aan de start 

van de derde onderhandelingsronde hadden de vakbonden en de maatschappelijke organisaties de 

gelegenheid om enkele van de EU-onderhandelaars te ontmoeten. De ervaring heeft een aantal zaken 

geleerd, o.a. op strategisch niveau zouden de vakbonden en de maatschappelijke organisaties (CMO's) 

vanaf het begin een duidelijke verklaring moeten hebben die gebruikt kan worden in een voortdurend 

lobby en campagneproces. In het verlengde hiervan vond ook een uitwisseling plaats tussen SPN, 

GARTEKS, GSBI (vakbondspartners van IFSI; GARTEKS is ook een partner van IIAV en WSM), IFSI, FOS, 

Solsoc en 11.11.11 over de rol van CSO’s tijdens onderhandelingen over vrijhandelsakkoorden (Ref. 

Interview lokale medewerkers WSM, documentstudie). 

                                                           
14

 Verschillende activiteiten werden in Jakarta georganiseerd door IIAV/ACV, waaronder begin 2016 met deelname van de 
Belgische Ambassadeur en medewerkers van de Nederlandse Ambassade in Jakarta. Er werd ook een samenwerking tussen 
KSBSI en het CSO- platform in Indonesië opgezet. 
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Bijlage_9 Samenstelling en werking interne werkgroepen en 

synergiecellen van het overlegplatform van het GSK WW 
 

(terug naar overzicht) 

Behalve het overlegplatform CPWW (zie rapport) zijn er nog andere interne overlegorganen die het GSK 

helpen realiseren. Deze zijn gebundeld in verschillende geografische en thematisch georiënteerde 

werkgroepen. Zo zijn er drie continentale werkgroepen (Azië, Afrika, Latijns-Amerika), naast 2 

thematische: de cel syndicale synergie en de synergiecel MASMUT. In de MASMUT synergiecel zetelen 

naast LCM, Solidaris, WSM en Solsoc ook Louvain Coopération en de onafhankelijke mutualiteit (MLOZ), 

die verder geen deel uitmaken van het GSK WW. Verder zijn er werkgroepen die de uitvoering van de 

gemeenschappelijke programma’s opvolgen, die er ook zouden zijn zonder het GSK WW. Voor elke 

werkgroep zijn bij aanvang van het GSK WW referentietermen opgesteld (zie onderstaande tabel). 

Tabel : overzicht werkgroepen binnen het kader van het GSK WW (Bron: referentietermen werkgroepen, 2017) 

Naam 
werkgroep 

Leden Doel werkgroep Frequentie 
bijeenkomsten 

Synergiecel 
MASMUT 

3 NGO’s: WSM, 
Solsoc, Louvain 
Coopération 
3 mutualiteiten : 
ANMC, UNMS en 
MLOZ 

Opvolging per land van de nationale 
mutualiteitenplatforms, inclusief transversale 
monitoring en trekken van lessen uit de werking 
van deze platforms. 
Coördineren van de expertise op vlak van 
mutualiteiten en van gezamenlijke financiering 
van activiteiten op vlak van synergie en politieke 
actie. 
Promoten van het MASMUT platform naar 
andere Belgische actoren toe. 
Ontwikkelen van strategieën voor de erkenning 
van de mutualistische beweging binnen het 
kader van het opbouwen van een universele 
dekking van gezondheidszorg. Dit zowel naar 
Belgische actoren toe als op internationaal en 
regionaal niveau. 

4 keer per jaar 

Syndicale 
synergiecel 

IIAV (ACV/CSC) 
IFSI/ISVI 
(FGTB/ABVV) 
BIS/MIS 
(ACLVB/CGSLB) 

Transversale coördinatie en opvolging van 
syndicale synergie-activiteiten. 
Opzetten van een leerproces om goede 
syndicale praktijken te detecteren over de 
programma’s heen. 

Min. 2x per jaar 

Continentale 
werkgroepen (1 
per continent: 
Afrika, Latijns-
Amerika, Azië) 

Varieert per 
continent 

Bijdragen aan het bevorderen van het overleg 
tussen actoren en de coördinatie van 
strategieën en het realiseren van S&C in elk 
continent. 
Bijdragen aan het collectieve leren op het 
niveau van strategieën en risico’s. 
Bijdragen aan de strategische dialoog met de 
administratie. 

Min .2x per jaar 
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Bijlage_10 Voorbeelden die de werking van het GSK WW aantonen 

 
(terug naar overzicht) 

In België 
 

Voorbeeld 1  ̶   Multi-actor aanpak GSK WW-actoren (zie onder 2.3 in het rapport) 

Voorbeeld 2  ̶  Het GSK WW en sociale bescherming (zie onder 3.2. in het rapport) 

Voorbeeld 3  ̶  Waardig Werk en de Beleidscel ontwikkelingssamenwerking (zie onder 3.2.) 

Voorbeeld 4  ̶   Zes van de negen WW-actoren hebben bijdragen aan de publicatie “De 

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in een Belgisch perspectief – Mind The Gap”, 

gepubliceerd door Perspective 203015 in februari 2019, onder coördinatie van de koepel 

11.11.11.   In deze publicatie wordt expliciet aandacht gevraagd voor die aspecten van Waardig 

Werk, die volgens de auteurs van de publicatie nog versterkt dienen te worden. Zo kan 

bijvoorbeeld Waardig Werk nog meer via Wereldburgerschapseducatie aan bod komen door 

WBE in curricula te integreren, wordt gevraagd om Waardig Werk een meer centrale plaats te 

geven in het Belgische Internationale Samenwerkingsbeleid, via een strategienota Waardig 

Werk. Er wordt gesuggereerd om richtlijnen aan Belgische diplomatieke posten en ambassades 

in partnerlanden te geven om de promotie van Waardig Werk effectiever te kunnen opnemen in 

hun werken. Er wordt aanbevolen om een strenger verband te maken tussen steun aan de 

privésector en het respect van pertinente IAO-conventies, naast andere aanbevelingen die gaan 

over het verder versterken van de IAO, meer in te zetten op het promoten van de IAO-conventie 

144 (tripartite consultations), meer aandacht te hebben voor vrouwen in verband met het 

Verdrag inzake de Uitbanning van alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen (CEDAW), en een 

brede interpretatie van gender te hanteren met aandacht voor non-binaire personen. (Ref. 

Publicatie “De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in een Belgisch perspectief – Mind 

The Gap”, en interviews met WW-actoren). 

 

Voorbeeld 5  ̶   WW-actoren en het maatschappelijk middenveld 

7 WW-actoren ondertekenden het Gender Charter, voorgesteld door de federaties in de NGA-sector, en 

zijn lid van CNCD en/of 11.11.11.  Verschillende actoren zijn actief lid van de Raad van Bestuur.  Zo heeft 

bijvoorbeeld de voorzitter van de CDT (Confédération Démocratique du Travail) uit de DRC, een van de 3 

ISVI-partners, samen met Congolese partners van IIAV, deelgenomen aan een debat mede georganiseerd 

door de CNCD-11.11.11 en de CEC (Coopération par l'Éducation et la Culture) over de perspectieven op 

ontwikkeling en democratie in de DRC. 

                                                           
15

 Perspective 2030 is een nationale coalitie die streeft naar de uitvoering van de Agenda 2030 en alle doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling in België, zowel via het interne als het externe beleid. 
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Voorbeeld 6  ̶   Strategienota  ̶  Antwoord op de uitdagingen van de COVID-19-pandemie in de 

partnerlanden en ten aanzien van de partneractoren van de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp - Sociaal-economische component.   

De GSK WW-actoren gaven recent (juni 2020) binnen het kader van het GSK WW, collectief input 

aan de Dienst Sociale ontwikkeling D2.3 van de DGD op een ontwerpnota van de FOD 

Buitenlandse zaken en Ontwikkelingssamenwerking, dewelke een maximale coherentie beoogt 

tussen de verschillende actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en humanitaire 

hulpbetreffende het antwoord op de covid-19 crisis inzake socio-economische aspecten, en dit 

op korte, middellange en lange termijn16. De reactie op de covid-19 crisis binnen het kader van 

gezondheid is het onderwerp van een andere, aparte nota.  De nota bevat een aparte sectie over 

sociale bescherming en Waardig Werk. Meer bepaald wordt de agenda Waardig Werk 

gepromoot met een extra focus op sociale bescherming, o.a. via integratie van Waardig Werk en 

sociale bescherming in de bilaterale landenprogramma’s, in de toekomstige 

vijfjarenprogramma’s van NGA’s en hun lokale partners, en ook via het erkennen van de 

complementaire deskundigheid van de 9 actoren van het thematisch GSK voor Waardig Werk, 

met het oog op het versterken van de capaciteiten van hun lokale partners in het Zuiden die met 

elkaar samenwerken om de agenda voor Waardig Werk en sociale bescherming op lokaal, 

nationaal en regionaal niveau te bevorderen. (Ref. nota «Antwoord op de uitdagingen van de 

COVID-19-pandemie in de partnerlanden en partnerorganisaties van de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp – Sociaaleconomisch aspect » en interviews 

met GSK WW-actoren en DGD) 

 

Buiten België (op lokaal en regionaal niveau) 
 

AFRIKA 

Voorbeeld 7  ̶   Al in november 2017, in de marge van de UA-EU-top, stelde het gezamenlijke 

programma van WSM, het IIAV en BIS deze organisaties in staat een continentale 

opleidingsworkshop over sociale bescherming te organiseren (zie 3.3. in het rapport). 

  

                                                           
16

Ref.https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/reponse_cooperation_be_covid_19_volet_socioeconomique
_out_dgd.pdf 

https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/reponse_cooperation_be_covid_19_volet_socioeconomique_out_dgd.pdf
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/reponse_cooperation_be_covid_19_volet_socioeconomique_out_dgd.pdf
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Voorbeeld 8  ̶  Op vakbondsniveau hebben de solidariteitsstructuren van de drie Belgische 

vakbonden (het IIAV van het CSC-ACV, BIS van het ACLVB-CGSLB en ISVI van het ABVVV) een 

nevenevenactiviteit georganiseerd op het 4de gewone congres van ITUC-Afrika in november 

2019 in Abuja, in de vorm van een workshop met als titel: "L’avenir du travail: un salaire vital et 

une protection sociale, avec une attention aux droits des travailleurs migrants “. De conclusies 

van deze workshop werden ook door ITUC-Afrika onderschreven. Terwijl in het verleden de 

kwestie van werknemers die migreren met name door IFSI aan de orde werd gesteld, werd dit 

tijdens deze workshop door de drie vakbondsorganisaties gezamenlijk gedaan. Het feit dat deze 

vakbondsactoren, die lid zijn van het GSK WW, ook lid zijn van dezelfde internationale 

confederatie, het ITUC, is zeker een factor die het gezamenlijke werk vergemakkelijkt. 

(doc.studie, interviews) 

 

Voorbeeld 9 – Het netwerk RZMAPS-AO    

Op het niveau van de sociale bescherming heeft het WSM/ANMC, IIAV, BIS-programma de ontwikkeling 

van multi-stakeholder netwerken op nationaal niveau voortgezet (zie hieronder), zich daarbij integrerend 

in de logica van het GSK WW en zo de reikwijdte van deze multi-stakeholder netwerken van Benin, 

Burkina, Mali, Togo, Senegal en Guinee, die sinds 2014 gegroepeerd zijn op regionaal niveau, 

versterkend. Dit West-Afrikaanse netwerk van Multi-Stakeholders (RZMAPS-AO) voor sociale 

bescherming kan zo op een regionale manier en door een verscheidenheid aan actoren de prioriteiten 

van Waardig Werk promoten op verschillende internationale fora, zoals het sinds november 2019 heeft 

gedaan bij de IAO in Genève, tijdens de Internationale Week van de sociale bescherming. Dit RZMAPS-

AO-netwerk ontwikkelt zich geleidelijk aan tot een stabiele regionale structuur die zijn 

gemeenschappelijke regionale standpunten consolideert tijdens regelmatige vergaderingen van zijn 

Coördinatie- en Facilitatiecomité. (doc.studie, interviews) 

 

Voorbeeld 10 – Het overlegplatform van gezondheidsmutualiteiten in Burundi  - PAMUSAB  

Ook in Centraal-Afrika is uit de evaluatie gebleken dat het overleg op het niveau van de 

ziekenfondsen is verdiept: het overlegplatform van de Burundese ziekenfondsen PAMUSAB met 

anderen heeft de oprichting van een regionaal platform voor Centraal-Afrika, PAMAC, 

gestimuleerd, die de platforms van Burundi, Kameroen, de DRC en Tsjaad moet samenbrengen. 

De officiële start van dit regionale platform was gepland voor het voorjaar van 2020, maar het 

evenement werd uitgesteld vanwege de huidige Covid-pandemie. De versterkte regionale 

coördinatie van de Afrikaanse mutualiteiten zorgde ervoor dat deze in januari 2019 in Lomé als 

host op kon treden voor de internationale conferentie van de International Association of 

Mutuals - AIM "The challenge of mutuality for the 21st century". Deze conferentie heeft het 

"Lomé-platform" goedgekeurd, het resultaat van een proces van collectieve reflectie en redactie 

door de verschillende actoren die betrokken zijn bij de promotie van mutualiteiten uit zowel 

Afrika als Europa. Dit illustreert de plaats die de Afrikaanse mutualistische actoren geleidelijk aan 

innemen in de internationale mutualistische beweging om een wettelijk mechanisme voor 

wederzijdse ziektekostenverzekering te versterken en in te voeren, waarbij het verplichte 

lidmaatschap aan een mutualiteit als voorwaarde wordt gesteld voor de ontwikkeling van een 



 

50 
 

universeel ziektekostenverzekeringsbeleid.  (Ref. documentstudie, interviews GSK WW-actoren, 

interviews lokale partners van GSK WW-actoren) 

 

Een andere illustratie van deze gecoördineerde aanwezigheid van Afrikaanse mutualiteiten op 

internationaal niveau is de deelname van twee RZMAPS-vertegenwoordigers aan het forum dat 

in New York door verschillende Europese internationale organisaties over de opvolging van SDD 

10 SDO 10 is georganiseerd. 

 

Voorbeeld 11 – Collectief leren (zie 3.3. Rapport) 

 

Voorbeeld 12 – De nieuwe portfolio’s die Enabel vanaf 2019 uitvoert in Bénin, Burkina Faso, 

Guinée, Rwanda17 en Sénégal dragen allemaal een luik ‘steun aan ondernemerschap’ in zich: 

Ondersteuning van de ontwikkeling van veelbelovende agrarische waardeketens en agrarisch 

ondernemerschap en van de havensector in Benin. De algemene doelstelling van deze twee 

steunpilaren is bij te dragen aan het scheppen van waardige en duurzame werkgelegenheid en 

het verhogen van de inkomens van de economisch actieve bevolking en hun families in deze 

sectoren. Waardig werk wordt gepresenteerd als een geïntegreerd transversaal thema waarbij 

"de principes van waardig werk ook een belangrijke rode draad vormen in het programma. 

Transversale aandacht zal worden besteed aan het bevorderen en waarborgen van waardige 

arbeidsomstandigheden voor landbouw- en havenondernemers en werknemers op het gebied 

van sociale bescherming, veiligheid en gezondheid op het werk, gelijkheid van mannen en 

vrouwen, enz." Om de verwezenlijking van deze algemene doelstelling, namelijk bijdragen tot 

het scheppen van waardige en duurzame werkgelegenheid, te meten, worden in het 

goedgekeurde dossier waarin dit nieuwe Benin-programma wordt beschreven, twee indicatoren 

genoemd: "(i) het aantal gecreëerde 'waardige' VTE-banen; en (ii) het aandeel van de (per 

opdracht betaalde) onzekere banen die 'waardig' zijn geworden". 

 

Verbetering van het concurrentievermogen van plattelands- en stedelijke ondernemingen in het 

centrum-oosten en het scheppen van waardig werk in Burkina Faso. De algemene doelstelling is 

het ondersteunen van de structurele transformatie van de Burkinese economie met het oog op 

het bereiken van een sterke, duurzame en inclusieve groei die waardig werk voor iedereen 

schept en leidt tot een beter sociaal welzijn. In de specifieke doelstellingen van deze portfolio 

wordt er herhaaldelijk op gewezen dat zij willen bijdragen tot het scheppen van waardig werk, 

met minder duidelijke indicatoren (aantal voltijdse werknemers, aantal geformaliseerde 

ondernemingen). 

 

Steun aan de ontwikkeling van agrarisch en stedelijk ondernemerschap op de as Conakry, Kindia, 

Mamou in Guinee. De algemene doelstelling van dit programma "is duidelijk gericht op het 

scheppen van waardig werk in enkele veelbelovende economische sectoren (met name de 

landbouw en de havensector) en op een duurzame verhoging van het inkomen en de 

                                                           
17

 L’évaluation n’a pas eu l’opportunité de consulter le portfolio du Rwanda. 
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levensstandaard van de ondersteunde personen en gemeenschappen". De specifieke doelstelling 

voor het deel van deze portfolio dat betrekking heeft op de ondersteuning van het 

ondernemerschap, bepaalt dat het erom gaat "bij te dragen tot het scheppen van waardige en 

kwalitatief goede banen en tot de verhoging van stabiele en duurzame inkomens van mannelijke 

en vrouwelijke ondernemers op de C-K-M-as", waarbij de indicatoren niet erg precies zijn (aantal 

voltijdse banen, verhoging van het gemiddelde netto-inkomen van de begunstigden). 

 

Bevordering van duurzaam ondernemerschap en het scheppen van waardig werk in Sine-

Saloum, Senegal. Voor deze portfolio, die enkele maanden later werd aangenomen dan de 

vorige drie, wordt veel explicieter en preciezer verwezen naar het aspect van waardig werk zoals 

vermeld in het formuleringsdocument: "De principes van waardig werk vormen een belangrijke 

rode draad doorheen de portfolio. Transversale aandacht zal worden besteed aan het bevorderen 

en waarborgen van waardige werkomstandigheden voor ondernemers en werknemers" De 

definitie van waardig werk is explicieter: "In de gehele portfolio wordt onder waardig werk 

verstaan: werk dat wordt verricht in omstandigheden van vrijheid, billijkheid, veiligheid en 

menselijke waardigheid." Verder is er een precieze verwijzing naar de vier pijlers van de WW van 

de IAO en naar de lokale wetgeving: "Waardig werk zal vooral tot uiting komen in de toegang tot 

formeel en betaald werk overeenkomstig de Senegalese wetgeving... Alle elementen die bepalend 

zijn voor waardig werk zullen worden vastgesteld onder toezicht van een arbeidsinspecteur die 

door de staat binnen de Agropole wordt aangesteld en wiens permanente opleiding en toezicht 

wordt toevertrouwd aan het IAO (Ref. Interviews Enabel, documentstudie) 

 

 

LATIJNS-AMERIKA 

 

Voorbeeld 13 – over de gemeenschappelijke programma’s heen - synergie op vlak van samenwerking 

in continentale en internationale netwerken & synergie op vlak van capaciteitsversterking partners 

(2018-2019) 

Op internationaal niveau namen in 2018 syndicale partners van FOS (FENTTRAHOP) en WSM (MMM, 

NDWM) deel aan de jaarlijkse IAO-vergadering, rond onderhandelingen van de conventie 190 over 

grensoverschrijdend geweld op de werkvloer.  Deze synergie werd ook mogelijk gemaakt dankzij de 

partner REMTE van Solsoc, spilfiguur in Bolivia inzake deze conventie. Deze partner biedt o.a. technische 

ondersteuning aan andere partners zoals FENTTRAHOP (Peru) en SINTAIMAGRA (Colombia),  en is ook 

actief in het beleidswerk inzake IAO-conventies. De deelname van de FOS-partner aan de IAO-conventie 

was een rechtstreeks gevolg van de deelname door dezelfde FOS- partner aan een bijeenkomst van de 

Latijns-Amerikaanse netwerk van WSM in La Paz, met het oog op het zoeken naar opportuniteiten van 

synergie en complementariteit. Ter voorbereiding van deze internationale deelname vonden in Bolivia 

zelf ook een aantal initiatieven plaats.  In 2019 werkte de continentale werkgroep met WSM, Solsoc, 

FOS, IFSI en IIAV in de loop van 2019 gezamenlijk aan een instrument ter ondersteuning van te realiseren 

campagnes door lokale partners van deze GSK-leden in het kader van de ratificering van de conventie 
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190.  (Ref. Opvolgingstabel GSK WW - synergieën en complementariteiten/ Interview partner 

FENTTRAHOP/ Interview partner MMM/Interviews (lokale) GSK WW-actoren) 

 

Voorbeeld 14  ̶   ITUC’s derde World Women’s Conference in Costa Rica (2017) bracht meer dan 

200 vrouwelijke vakbondsactivisten uit de wereld bijeen.  Op initiatief van IIAV werd in de marge 

van deze conferentie organiseerden de drie vakbonden de dag voordien ter plaatse een 

nevenevenement met als thema “Waardig Werk, gender gelijkheid en strijd tegen precaire 

arbeid”, waar partners van de vakbondsorganisaties elkaar ontmoetten en ervaringen met elkaar 

uitwisselden.  Input van dit evenement werd meegenomen tijdens het Congres de volgende drie 

dagen.  Dit is een evenement dat via de cel syndicale synergie in het kader van het GSK WW tot 

stand is gekomen. (Ref. interviews GSK WW-actoren, interviews externe experten ITUC, 

documentstudie) 

Voorbeeld 15 – Samenwerking over gemeenschappelijke programma’s heen – regio Centraal-Amerika 

(2019) 

In Brussel vond er een uitwisselingsvergadering plaats tussen FOS, WSM en IIAV over de voortgang van 

het regionale netwerk van vakbonden in de textielsector.  De bedoeling is dat FOS WSM op de hoogte 

houdt van regionale processen in een regio waar WSM minder aanwezig is (Centraal-Amerika), maar wel 

complementaire steun verleent in een land waar FOS geen directe interventie heeft (Guatemala) en dat 

een cruciale rol speelt in de regionale problematiek in de textielsector. Dit leidde tot nu toe tot een 

mapping van potentieel te organiseren fabrieken (doelwitten) in Guatemala en de actievere deelname 

van de WSM-partner aan de regionale activiteiten van het vakbondsplatform in de textielsector (12 en 

13 april San Pedro Sula, 23-25 september San Salvador, 14-15 november Tegucigalpa, en aan de 3 

maandelijkse skypevergaderingen. (Ref.monitoringinstrument synergie en complementariteit 

continentale werkgroep Latijns-Amerika) 

Voorbeeld 16  ̶  Samenwerking tussen FOS, WSM in het kader van de opvolging van het 

vrijhandelsakkoord tussen de EU en Centraal-Amerika. 

In 2018 werden partners van WSM en FOS gevormd over het dit akkoord en werden 

mogelijkheden onderzocht om actiever betrokken te raken bij de ontwikkeling van voorstellen 

vanuit de civiele maatschappij via de zogenaamde Domestic Advisory Groups (DAGs). Ook het 

netwerk EU-LAT is hierbij betrokken18, een pluralistisch netwerk van Europese bewegingen en 

organisaties dat solidariteit promoot tussen Latijns-Amerika en Europa. Dit netwerk speelt een 

belangrijke rol in het tot stand brengen van synergieën tussen Belgische NGA’s in het licht van 

hun onderlinge samenwerking in Latijns-Amerika.  Via dit netwerk hebben WSM, FOS, EF, CJP, en 

de koepels CNCD en 11.11.11 al samen activiteiten georganiseerd op vlak van 

beleidsbeïnvloeding op Europees niveau in het kader van de vrijhandelsakkoorden in Centraal- 

en Zuid-Amerika. (Ref.monitoringinstrument complementariteit en synergie – continentale 

werkgroep Latijns-Amerika/ online enquête ANG’s) 

 

                                                           
18

 Zie ook https://eulatnetwork.org/ 



 

53 
 

 

 

AZIË  

 

Voorbeeld 17 – Coördinatie van activiteiten en overleg tussen GSK WW-actoren in Azië 

In Vietnam bijvoorbeeld vond een bijeenkomst plaats tussen Oxfam-Solidariteit en WSM om elkaar en 

partners beter te leren kennen, en om informatie uit te wisselen over strategieën om sociale 

bescherming te promoten in de landen waar beide organisaties en partners werken.  Tijdens een 

regionale TUSSO-GUF19 conferentie vond een uitwisseling plaats tussen Oxfam-Solidariteit met de GUF 

en TUSSO’s van de regio, evenals met het regionale secretariaat van het ITUC Asia Pacific.  In 2018 werd 

een workshop georganiseerd in België door Oxfam-Solidariteit en WSM met de regionale partner 

AMRC20 uit Hongkong. De bijeenkomsten in 2019 op regionaal niveau hadden betrekking op het leveren 

van input tijdens een bijeenkomst van het Global Strategic Framework of the Clean Clothes Campaign 

(via ACV – IIAV-partners in Indonesia) en het deelnemen aan de regionale ITUC-CSI meeting in Japan, 

inclusief deelname van partners van IIAV en IFSI.  (Ref. documentstudie, interviews GSK WW-actoren, 

interviews met lokale partners GSK WW-actoren, interviews externe experten) 

Voorbeeld 18  ̶   The Freedom of Association Protocol (the 'Protocol') in Indonesia, is een 

multipartijen overeenkomst dat in 2011 tot stand is gekomen tussen Indonesische vakbonden, 

toeleveranciers en internationale “merken” bedrijven zoals Nike, Adidas, Puma, Pentland en 

New Balance.  

Partners van zowel IFSI als van IIAV participeren hierin, evenals een gemandateerd persoon van 

ACV. Het protocol laat toe dat er in de bedrijven vrijheid van organisatie wordt toegelaten. In de 

praktijk is dit protocol echter zeer moeilijk te implementeren. Vanuit de continentale cel hebben 

zowel ISFI-IVSI en IIAV-IEOI als WSM inspanningen verricht om een vastgelopen proces tussen 

donoren in Europa en vakbonden in het Zuiden terug op gang te helpen, op vraag van de lokale 

partners. Dit is gelukt en momenteel worden opnieuw stappen gezet om het protocol verder uit 

te rollen. Dit is een grote verwezenlijking mede dankzij het bestaan van het GSK WW. Leden van 

het GSK WW menen dat zonder het GSK de twee vakbondsorganisaties minder de neiging 

zouden hebben gehad om de lead voor dit proces in België op te nemen.  Dit is een 

synergievoorbeeld dat niet van bij de start van het GSK gepland is geweest, maar dat op basis 

van een bestaande moeilijke situatie in synergie opgenomen is door de GSK WW- leden, over de 

programma’s heen. (Ref. Interview lokale partner/ Interviews WW-actoren/Deskstudie). 

 
 

 

 

                                                           
19

 Trade Unions Solidarity Support Organisation(s) (TUSSO) - Global Union Federations (GUF) Conferentie, georganiseerd door 
BILS (Bangladesh Institute of Labour Studies), Mondiaal FNV, Friedrich Ebert Stiftung (FES) Bangladesh, en Solidarity Center. 
20

 AMRC is een programmapartner van Oxfam Solidariteit en een strategische (niet programma) partner van WSM. 
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Op globaal niveau 
 

Met externe actoren, experten en aanverwante (netwerk)organisaties en platforms 

 

Voorbeeld 19  ̶  De drie vakbonden ISVI/ABVV, IIAV/ACV en BIS/ACLVB die deelnemen aan het GSK 

WW, rapporteerden onder coördinatie van het ITUC-CSI en in het kader van het High Level Progress 

Forum (HLPF) in 2017 samen over de voortgang van de SDG’s in België vanuit vakbondsperspectief21. 

In dit rapport staat beschreven in welke mate de vakbonden betrokken worden bij de implementatie van 

de 2030 Agenda op Vlaams en Federaal niveau.  Verder geeft het rapport weer welke voortgang er op 

vlak van waardig werk werd gemaakt tot dan toe binnen verscheidene relevante SDG’s. Het rapport 

eindigt met enkele concrete aanbevelingen voor de overheid. (Ref. HLPF2017- country profile Belgium en 

interview met ITUC -vertegenwoordiger in het kader van deze evaluatie/ Documentstudie)  

 

Voorbeeld 20 – Global Coalition for Social Protection Floors (GCSPF) 

In 2019 heeft de EU een nieuw thematisch flagship programma gelanceerd van 23 mio euro om 

dekking door sociale bescherming uit te kunnen breiden binnen 8 prioritaire landen.  Het 

programma wordt uitgevoerd door de ILO, UNICEF en de GCSPF22, waar ook WSM en Oxfam-

Solidariteit lid van zijn, en focust voornamelijk op 4 aspecten: kindergeld, toegang tot 

gezondheid, ouderenzorg en inkomen voor de actieve bevolking.  Meer bepaald speelt WSM in 

Nepal en Senegal een rol bij de uitrol van dit programma23, via het betrekken van de civiele 

maatschappij in dit programma (SPCSN24 en ITUC-NAC25).  In Cambodia is Oxfam-Solidariteit26 de 

GSK- WW actor die hierbij betrokken is, via coördinatie van een platform van CMO’s en 

vakbonden ter vertegenwoordiging van ouderen, personen met een handicap en informele 

werkers inclusief kleinschalige landbouwers, veelal vrouwen. (ref. interview regionale – en 

thematische coördinatie Azië, WSM-medewerkers in Nepal en Indonesië/ Interview IIAV België/ 

Interview IAO België e.a.; Deskstudy) 

 

Voorbeeld 21  ̶  In november 2019 namen WSM, CM en ACV, inclusief een vertegenwoordiging van 

Zuidpartners uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika27, alsook Solidaris deel aan de Global Social Protection 

Week28 in Geneve, op de zetel van het IAO. (zie onder 3.3. van het rapport) 

                                                           
21

 Ref. “Belgium, a trade union focus on the SDGs”, #HLPF2017. 
22

 De GCSPF werd opgericht in 2012 door 14 NGO’s wereldwijd, en telt ondertussen al meer dan 100 leden (NGO’s, 
netwerkorganisaties, vakbonden etc.) uit Afrika, Azië, Noord- en Latijns-Amerika, Europa en enkele regionale/globale 
organisaties/netwerken. Naast WSM zijn ook de Belgische koepels lid, evenals organisaties zoals Solidar en ITUC. 
23

 Zie ook https://rightspasia.blogspot.com/2019/11/nepal-wsm-to-involve-civil-society-for.html 
24

 Social Protection Civil Society Network die 19 middenveldorganisaties vertegenwoordigt 
25

 Een koepelorganisatie van 3 Nepalese vakbonden; deze organisatie is partner van WSM 
26

 Zie ook https://www.social-
protection.org/gimi/ShowRessource.action;jsessionid=q_wtAiMMUjGBR6bcVvRin7EA8TwIy0INaWEm928qwmMtOxUS04Lm!-
1326307086?lang=EN&id=55916. 
27

 Zie ook https://www.youtube.com/watch?v=M9G49QIbD4w&feature=emb_logo en 
http://rightspasia.blogspot.com/2019/11/35-people-from-wsm-and-its-partners-in.html 
28

 Ref. https://socialprotectionweek.org/ , zie ook: https://socialprotectionweek.org/wp-
content/uploads/2019/12/GSPW_Outcome_Document_EN.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=M9G49QIbD4w&feature=emb_logo
https://socialprotectionweek.org/
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Voorbeeld 22 – op 24 september 2019 organiseerden ACLVB, ABVV, ACV, FOS en WSM een 

panel in het kader van 100 jaar ILO, over de impact van de Agenda 2030 op de realisatie van 

arbeidsrechten.   

Tijdens deze workshop werd de link gelegd tussen de SDG’s en arbeidsrechten en -normen.  Een 

debat werd gevoerd over het belang van de Agenda 2030 en de SDG’s voor de versterking van 

arbeidsnormen en de verbetering van arbeidsomstandigheden wereldwijd. Zowel de directeur 

van ILO Brussel als een vertegenwoordiger van ETUC namen deel aan het panel. (Ref. interviews 

GSK WW-actoren, interview ILO-directeur België en documenten). 

 

Voorbeeld 23  ̶  Naar een nieuwe IAO-conventie tegen geweld op het werk 

Sinds een aantal jaren maakt FOS deel uit van de Solidar-delegatie, wat toelaat om discussies te volgen 

over schendingen van fundamentele arbeidsrechten, of over specifieke thema’s zoals ‘geweld op het 

werk’ of ‘arbeidsrechten in globale productieketens’. Dit wordt meestal samen met een of meerdere 

Zuidpartners gedaan, die op hun manier kunnen bijdragen aan de inhoudelijke discussies, maar ook 

nieuwe contacten kunnen leggen met andere (internationale) vakbonden of overheden. FOS en Solidar 

spelen hierbij een faciliterende rol. In 2018 werd een eerste belangrijke discussie gevoerd over het 

thema ‘geweld op het werk’, in de aanloop naar een nieuwe IAO-conventie tegen ‘Geweld op het werk’. 

FOS, Solidar, IFSI, IIAV, BIS, en WSM bereidden dit vooraf samen voor met de Zuidpartners.  FOS nodigde 

huishoudwerkersvakbond FENTTRAHOP uit Peru uit om deel te nemen aan de conferentie, en 

faciliteerde een vergadering met de IDWF, de Internationale Federatie voor Huishoudwerkers. Na afloop 

van de conferentie lichtte FENTTRAHOP, de resultaten van de IAO-conferentie toe aan de eigen 

achterban, tijdens een seminarie in Bolivia. 

(Ref. Jaarverslag FOS 2018, interview partner FENATRAHOB in het kader van deze evaluatie). 

 

Voorbeeld 24  ̶  Tijdens het Asia Europe People’s Forum (AEPF) event in 2018 dat tweejaarlijks 

wordt georganiseerd, hielden WSM en Oxfam-Solidariteit samen met een gezamenlijke lokale 

partner AMRC29 een workshop: “Cracks in the Dark: Refracting grassroots perspectives in the 

global social protection discourse”.  

Dit forum, dat telkens plaatsvindt in de marge van de tweejaarlijkse Asia Europe Meeting tussen 

Aziatische en Europese regeringsleiders en beleidsverantwoordelijken, had o.a. tot doel om 

vertegenwoordigers samen te brengen van sociale bewegingen, journalisten, academici, 

organisaties uit Azië en Europa om regionale en internationale solidariteiten te versterken, en de 

gezamenlijke agenda een niveau hoger te schakelen. Doordat het evenement in Gent gehouden 

werd konden verschillende burgerinitiatieven uit Gent en omstreken betrokken worden (Ref. 

interview GSK WW-actoren en doc. AEPF12_Final programme) 

 

 

Voorbeeld 25  ̶  Ook binnen de eigen werking van alle WW-actoren wordt buiten de eigen grenzen vaak 

gebruik gemaakt van externe expertise en kennis: 

                                                           
29

 AMRC is een onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie (NGO) die focust op arbeidsthema’s in Azië.  AMRC 
ondersteunt een democratische en onafhankelijke arbeidersbeweging in Azië, met als doel respect voor arbeidsrechten te 
promoten evenals gendergelijkheid en actieve participatie van werkers in arbeidsgerelateerde onderwerpen.  
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Ter illustratie: zo nodigde WSM de vertegenwoordiger van ILO België uit op haar inspiratiedag 

(14/04/2019) waar o.a. het rapport “Work for a brighter future”30 ter sprake kwam.  Solidaris 

organiseerde in mei 2019 een tweedaagse over het “Nieuwe Sociale Pact” om met UNMS, mutualiteiten, 

gezondheidsnetwerken en aanverwante verenigingen te reflecteren, te leren en te debatteren over de 

vraag “Wat voor sociale en ecologische staat voor de 21e eeuw?” Aan dit evenement namen externe 

experten van EU4BE, CESE, ETUI en de IAO deel, evenals de vertegenwoordigster van het GSK WW voor 

Solidaris.  

BIS organiseerde aan de vooravond van het ACLVB-congres een studiedag voor de leiding van de 

internationale partnervakbonden met een bezoek aan de syndicale delegatie van ACLVB bij Colruyt, om 

met voorbeelden aan te tonen dat vakbonden op elk niveau mee aan tafel dienen te zitten om de 

overgang naar een klimaatneutrale samenleving sociaal en menselijk duurzaam te maken 

(“rechtvaardige transitie – just transition”). Tijdens deze studiedag kwamen verschillende externe 

experten aan bod o.a. van het Internationaal Vakverbond, het Federaal Instituut voor Duurzame 

Ontwikkeling, en het IAO dat het toen net gelanceerde “Climate Action for Jobs Initiative”, dat 

klimaatmaatregelen inpast in de Waardig Werk-agenda, kwam voorstellen.31  

 

Het IIAV hield tijdens een internationaal Colloquium een werksessie met 2 vertegenwoordigers van haar 

en WSM’s (vakbonds-) partners in Brussel en Oostende rond “Business and Human Rights”. Externe 

Experten namen deel: de Franse vakbond CFDT, Dr Alice Evans (Kings College London, EVV (Europees 

Vakverbond), Electronicswatch, Fair Wear Foundation, HIVA Leuven,… 

 

Solsoc, IFSI-ISVI/ABVV en FOS maakten in 2019 samen de documentaire “Tierra de Lucha”32 en een 

fototentoonstelling over de benarde situatie van mensenrechtenactivisten in Colombia. De film werd in 

Vlaanderen, Brussel en Wallonië vertoond en samen met de fototentoonstelling werd een breed publiek 

bereikt. In de marge van de IAO- conferentie in 2019 organiseerde FOS, samen met Solsoc, ISVI en 

Solidar, in het ‘Maison International des Associations’ in Genève, een debat en fototentoonstelling over 

toenemende flexibilisering en de rol van vakbonden in Colombia. Colombiaanse partners van FOS en 

Solsoc gingen hierover in gesprek met Europese vakbondsvertegenwoordigers. Deze activiteit paste in 

het Tierra de Lucha – project. (Ref. Interviews GSK WW-actoren, interviews externe experten, interviews 

lokale partners van GSK WW-actoren, documentstudie) 

 

Voorbeeld 26  ̶  De Conferentie van LoméLa: « Geen sociale rechtvaardigheid zonder sociale 

bescherming! »  

De invoering van een Universele Gezondheidsdekking (UHC) is een cruciale kwestie die vandaag 

de dag in een meerderheid van de Afrikaanse staten wordt overwogen. Op 22 en 23 januari 2019 

werd in Lomé, Togo, de tweede internationale conferentie van de AIM (International Association 

of Mutual Societies) gehouden, waaraan alle "MASMUT"-partners deelnamen. In de marge van 

deze conferentie werd op 24 januari een dag georganiseerd met de verschillende MASMUT-

actoren, in het bijzonder de mutualistische partners/platforms van Afrikaanse landen en de 

                                                           
30

Ref. Work for a brighter future, Global Commission on the Future of Work, ILO. 2019. 
31

Ref. BIS-MSI jaarverslag 2019. 
32

 Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=5Iyh22evUdM 
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verschillende Belgische organisaties. Tijdens deze vergadering werden twee thema's besproken: 

de follow-up van de conferentie van Lomé die door de verschillende MASMUT-actoren moet 

worden verzekerd en de analyse van de institutionele kaders van de wederzijdse 

ziektekostenverzekering in twee Afrikaanse regio's. (Ref. Interviews GSK WW-actoren, 

doc.studie). 

 

Voorbeelden van coördinatie/S&C met GSK WW-actoren, vermeld door 

ANG’s33  
 

Via de bevraging, gestuurd naar een selectie van NGA’s werd gepeild naar de mate waarin er tussen 

2017 en 2019 informatie-uitwisseling, gezamenlijk leren, coördinatie en overleg en zoeken naar S&C 

plaatsvond tussen actoren van het GSK WW en de geografische GSK’s, in België en/of op het terrein. Op 

basis daarvan konden een aantal voorbeelden - door NGA’s vermeld - van concreet overleg, uitwisseling 

of samenwerking tussen GSK WW-actoren en de eigen organisatie van de respondenten (in België en op 

het terrein) worden gedistilleerd: 

- Sommige WW-actoren zoals vb. Oxfam-Solidariteit participeren als observator in bepaalde 

geografische GSK’s, en zijn heel actief in leertrajecten; 

- Er is contact met enkele WW-actoren via het internationaal netwerk AEPF; 

- Er is informatie-uitwisseling tussen actoren van het GSK WW en GSK’s in Ecuador en in Peru vb. via 

FOS wordt men op de hoogte gehouden over onderhandelingen van de Europese Unie met Peru en 

Ecuador in verband met het vrijhandelsakkoord; 

- In El Salvador maakt FOS deel uit van de synergiegroep en hun acties rond gezondheid en waardig 

werk zijn relevant voor sommige van de lokale partners, maar ook voor de Belgische coöperatie om 

op die manier meer complete interventies te kunnen realiseren. De context analyses van de groep 

WW zijn altijd erg relevant;  

- In Guatemala is er coördinatie op niveau van de beleidsdialoog, verder gaat het overleg of 

samenwerking met WW-actoren niet; 

- In Burundi heeft de nationale koepel van mutualiteiten (politieke) autoriteit opgebouwd, met 

evenwel nog beperkte effecten tot nu toe; 

- In Guinée is er uitwisseling geweest tussen actoren van het GSK Guinée en WSM, die een 

belangrijke rol heeft gespeeld – volgens de respondent- bij de formulering en uitvoering van het 

collectief leertraject rond persoonlijke gegevens. Verder heeft WSM ook gefaciliteerd tussen haar 

lokale partner DYNAM (Dynamique Mutualiste) en lokale partners van Trias om hun leden te 

sensibiliseren om zich aan te sluiten bij lokale gezondheidsmutualiteiten); 

- In Indonesië is er uitwisseling met en tussen vakbonden die arbeiders op de palmolieplantages 

bijstaan inzake best practices; 

- Er is uitwisseling geweest tussen leden van het GSK WW en leden van de GSK’s in Centraal-Afrika 

over het conceptuele kader WW en uitwisseling van enkele ervaringen tijdens de strategische 

dialogen van Centraal-Afrikaanse landen; 
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 Ref.online bevraging bij ANG’s 
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- Er is een specifiek moment van informatie-uitwisseling geweest tussen enkele WW-actoren en 

partners van een NGA in België, georganiseerd door deze laatste. Dat heeft gezorgd voor veel 

uitwisseling en vruchtbare reflecties over de aanpak van WW in verschillende landen;   

- Sommige respondenten geven in het algemeen aan dat er tot nu toe informatie werd gedeeld met 

WW-actoren, dat men participatief samen heeft geleerd, ervaringen en contacten hebben gedeeld, 

dat er uitwisseling is geweest tussen het GSK WW en de geografische GSK’s evenals opvolging van 

de opportuniteiten rond synergieën en complementariteiten; 

- Een respondent geeft aan dat zelfs als er weinig contact is geweest tot nu toe, het GSK WW er toch 

voor zorgt – als aparte thematische GSK – dat er algemeen meer aandacht voor het prioritaire 

thema komt bij andere organisaties. 

Naast deze voorbeelden is er een minderheid van ANG’s die aangeeft dat er tot nu toe geen tot weinig 

overleg, communicatie en samenwerking is geweest tussen actoren van het GSK WW en de geografische 

GSK’s zoals vb. in Benin (volgens de respondent over Benin), of dat uitwisseling van informatie of 

ervaringen weinig resultaat heeft opgeleverd voor de eigen organisatie tot nu toe, of te fragmentair is 

gebleven tot nu toe, of dat partners van het GSK WW de politieke en operationele acties rond WW 

claimen en er op die manier weinig sprake is van een multi-actoren aanpak op het terrein.   Momenteel 

vinden sommige ANG’s dat er nog te weinig wordt verder gebouwd op ervaringen en samenwerking met 

leden van de geografische GSK's, en dat de betrokkenheid van het GSK WW bij de strategische dialogen 

van de geografische GSKs en activiteiten van uitwisseling van ervaringen in het kader van die SD niet 

altijd systematisch en goed voorbereid verloopt.  

 

Voorbeelden hoe GSK WW-actoren en partners de Covid-crisis 

aanpakken 
 

Enkele voorbeelden ter illustratie die WW-actoren en partners de afgelopen maanden genomen hebben 

in het kader van de Covid-crisis: 

WSM heeft een aparte webpagina34 geopend om de acties samen te brengen die worden genomen om 

de gevolgen van de crisis te beperken.  In Guatemala bijvoorbeeld voorziet partner MOJOCA voedsel en 

zorgen aan besmette jongeren. In Nepal bereikten vakbonden een akkoord met de overheid voor 

steunmaatregelen aan werknemers. FOS werkte mee aan de publicatie van Solidar, hierboven geciteerd, 

om de gevolgen van de covid-pandemie voor de textielarbeid(st)ers in kaart te brengen en maatregelen 

te eisen opdat de werknemers naast de gezondheid ook de socio-economische gevolgen van de crisis 

kunnen blijven dragen. Ook op de website van Solsoc35 en FOS36 zijn getuigenissen te vinden van wat de 

gevolgen zijn van gebrekkige of onbestaande systemen vb. op vlak van gezondheid in tijden van deze 

pandemie, waarbij wordt opgeroepen voor meer sociale bescherming in getroffen landen. MASMUT 

heeft benadrukt dat zowel de onmiddellijke reactie op de pandemie als het herstel op langere termijn 
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 Zie ook: https://www.wsm.be/nl/coronanews/ 
35 Zie ook: https://www.solsoc.be/s-informer/actualites/corona-virus-comment-des-systemes-de-couverture-sante-universelle-pourraient-
contribuer-a-faire-face.html 
36 Zie ook: https://fos.ngo/dossiers/togetheragainstcorona/ 

https://www.solsoc.be/s-informer/actualites/corona-virus-comment-des-systemes-de-couverture-sante-universelle-pourraient-contribuer-a-faire-face.html
https://www.solsoc.be/s-informer/actualites/corona-virus-comment-des-systemes-de-couverture-sante-universelle-pourraient-contribuer-a-faire-face.html
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meer dan ooit gebaseerd moet zijn op universele sociale bescherming - PSU en universele 

gezondheidsdekking - CSU. Het platform heeft een repertoire37 gepubliceerd met acties die zijn 

uitgevoerd door de partners in de landen en gebieden van interventie (opleidingssessies, bewustmaking, 

enz.) Binnen de DGD-programma’s bestaat de beperkte mogelijkheid om een klein deel van de middelen 

te re-alloceren en bijvoorbeeld te besteden aan maatregelen die partners kunnen nemen om de 

gevolgen van de crisis in eerste instantie te helpen beperken, waar men ook effectief gebruik van heeft 

gemaakt.  

Uit de interviews met lokale partners is gebleken dat, net zoals in België, in de meeste landen 

lockdownmaatregelen werden genomen bij de eerste uitbraak van het virus. Medewerkers en leden van 

partners konden niet anders dan van huis uit werken, en bekwaamden zich bij in het gebruik van online 

tools om bijvoorbeeld online vergaderingen te kunnen bijwonen en met leden te kunnen communiceren. 

Dit was geen echte oplossing voor die partners die met groepen werken in afgelegen gebieden met geen 

of zeer gebrekkige toegang tot internet, en waar fysiek contact de enige mogelijkheid is om informatie 

uit te wisselen en samen te werken. Veel partners trokken na enkele weken toch weer de straat op, zelfs 

nog tijdens de lockdown, om hun werk te kunnen voortzetten en ook te kunnen ondersteunen waar 

mogelijk tijdens de eerste maanden van de crisis vb. bij voedselbedeling en verstrekken van zorg, het 

opzetten van informatie- en voorlichtingscampagnes, het lobbyen bij de overheid voor 

steunmaatregelen enzovoort. Voorgaande zijn voornamelijk voorbeelden van reacties van lokale 

partners op de crisis op korte termijn. De evaluatie vond zelf plaats tijdens de eerste uitbraak van het 

virus, en kon daardoor niet de acties op langere termijn peilen. 

 

                                                           
37 Masmut : Solidarité internationale – Présentation de l’engagement Masmut en lien avec la lutte contre la pandémie du coronavirus (et dans 
une vision à long terme) – 2020. 


